Vacaturenummer 2018.01
RENDO is ook op zoek naar haar volgende ambitieuze:
FUNCTIONEEL BEHEERDER (1 FTE)
Als Functioneel beheerder binnen RENDO draag je zorg voor de toegewezen applicatie en zorg je voor een
optimale afstemming. Daarnaast ontwerp, analyseer, wijzig en onderhoud je systemen en programma’s.
Daarnaast laat je deze systemen en programma’s werkzaamheden uitvoeren. Je rapporteert hierbij aan je
Teamleider ICT. De afdeling ICT werkt gezamenlijk aan de producten en diensten in onze organisatie die te
maken hebben met automatisering, applicatiebeheer en de ICT-infrastructuur.
Wie zijn wij?
RENDO is een netbeheerder en netwerkbedrijf in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. RENDO wil als
netwerkbedrijf onderscheidend zijn in het faciliteren van lokale en regionale initiatieven in haar werkgebied.
RENDO is op deze terreinen partner van haar negen aandeelhoudende gemeenten. Innovatie en
productontwikkeling binnen de energietransitie zijn belangrijke speerpunten de komende jaren. De energiesector
is sterk in ontwikkeling, waarbij de rol van aardgas ter discussie staat. RENDO wil haar focus op primair
elektriciteit- en gasnetwerken verbreden met warmte- en glasvezel netwerken.
Wat ga je doen?
Je voert het applicatie- en functioneel beheer van de Dynamics AX 2012 R3 ERP omgeving en stemt de geboden
functionaliteit af met de gebruikersorganisatie. Binnen RENDO wordt AX ingezet voor: Financiële administratie
incl. debiteuren-, Crediteurenbeheer en facturatie, Inkoop- en logistiek waaronder voorraadbeheer en
Projectadministratie & Urenregistratie, verantwoording en beperkte HRM functie (medewerker informatie);
Dit proces wordt ondersteund door verschillende hulpmiddelen zoals: Randsystemen zoals Atlas XL en SSRS
reporting, SQL query en OTAP.
Daarnaast wordt het takenpakket nog aangevuld met de volgende taken:

(Laten) realiseren en documenteren van wijzigingen in het systeem en daarnaast het informeren,
instrueren en begeleiden van de gebruikersorganisatie voor een optimaal gebruik van systemen.

(Laten) testen van nieuwe systeemonderdelen en het in gebruik nemen hiervan.

Ondersteunen van afdelingen bij andere preventieve ontwikkelings- en beheer-werkzaamheden.

Bewaken van de samenhang, uniformiteit en afstemming over de ontwikkelde processen en
procesmodellen en rapporteren.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een kandidaat van HBO-opleidingsniveau op het gebied van ICT. Daarnaast zal je over ruime
ervaring moeten beschikken als Applicatie- of Functioneel beheerder. Tevens zal je vergelijkbare ervaring aan
kunnen tonen op het gebied van procesmodellering en het ERP-aandachtsgebied (Financieel, Logistiek en
Projecten). Je bent klantgericht, dienstverlenend, service- en resultaatgericht. Als laatste zal je
communicatief vaardig moeten zijn omdat er zowel in teamverband als zelfstandig wordt gewerkt.
Wat bieden wij jou?:
Werken bij RENDO betekent werken in een informele en collegiale omgeving tegen prima arbeidsvoorwaarden en
met leuke collega’s. De functie wordt uitgevoerd bij RENDO te Meppel. Deze functie betreft een vaste fulltime
formatieplaats. De overeenkomst zal in eerste instantie aan worden gegaan voor de duur van 1 jaar met uitzicht
op verlenging.
Meer informatie:
Heb jij nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met de heer D.
Tuin, Teamleider ICT, 0522-856424 of met mevrouw I. Plate-Wierda, Personeelsconsulent, 0522-856410
(maandag, dinsdag en donderdag).
Solliciteren:
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan de gestelde eisen, dan is RENDO op zoek naar jou! Solliciteer
door je motivatie en Curriculum Vitae naar de afdeling Personeel & Organisatie te sturen: vacatures@rendo.nl.
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