De KWT Group maakt onderdeel uit van de Bergschenhoek Groep B.V., en bestaat uit diverse
werkmaatschappijen die waterbeheersingsproducten produceren en leveren. Enkele voorbeelden
van de producten die de KWT Group produceert zijn stuwen, afsluiters, kleppen, vlotterunits, en
hevels.
KWT Group heeft naast de hoofdvestiging in Biddinghuizen vestigingen in België en Bulgarije. De
werkmaatschappijen van KWT zijn achtereenvolgens: KWT Waterbeheersing B.V., KWT Productie
B.V., KWT Milieu bvba en KWT Constructions Ltd.
KWT heeft zich sinds haar oprichting in 1988 uitsluitend gericht op de watermarkt. Daarbij stond
vanaf het begin het gebruik van hoogwaardige materialen zoals HDPE en RVS centraal.
KWT levert een volledige serie producten voor de beheersing van oppervlakte- en afvalwater. Daarbij
staat de specificatie van de klant centraal.
KWT staat voor hoogwaardige en innovatieve producten, met een levensduur welke telkens de
verwachtingen overstijgt en daarbij een minimum aan onderhoud. KWT Group levert aan alle
Nederlandse waterschappen, aannemers, betonproducenten, dealers in het buitenland en
gemeenten.
Voor KWT zijn wij per direct op zoek naar een ervaren en zelfstandig:

Functioneel Applicatie beheerder (Fulltime)
Functiebeschrijving
Wij zijn op zoek naar een echte teamspeler die passie heeft voor continu verbeteren.
Als functioneel applicatiebeheerder begrijp je dat je werk meer is dan systemen in de lucht houden.
Jij bent de verbindende factor tussen de operationele business, onder andere in projecten en bedrijf,
en het functioneel IT beheer van applicaties. Je doet meer dan simpelweg ‘op de winkel te passen’:
proactief ben je op zoek naar verbeteringen en innovatieve oplossingen.
Hoe ziet je dag er uit?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt contact met de key users. Waar liggen behoeftes? Hoe kunnen we dit vertalen naar
functionele specificaties?
Je ondersteunt de afdelingen bij wijzigingen en bent daarnaast druk met de periodieke taken
die uitgevoerd moeten worden;
Je bent intermediair tussen gebruikers, automatiseringsdeskundigen/leveranciers en interne
partijen;
Je helpt collega’s bij het opzetten en correct gebruiken van systemen en apps;
Je beheert gebruikers en autorisaties op applicatieniveau;
Je hebt een afspraak met collega’s over gegevensverzamelingen en overzichten;
Je signaleert knelpunten en adviseert over het aanbrengen van veranderingen in
(systeem)programmatuur en infrastructurele voorzieningen;

•
•

Je leest een blog over de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en denkt na over
mogelijke toepassing voor CRM/ERP-systeem of Autodesk softwarepakketten;
Je hebt een meeting met managers om verbetermogelijkheden van het systeem te
bespreken. Je ziet dat het huidige systeem nog slimmer ingezet kan worden.

Een functionele samenwerking is er met Technisch Manager, Financieel Manager en
Informatiemanager. Binnen de kleinschalige technische organisatie wordt er vooral multidisciplinair
binnen de bedrijfsprocessen samengewerkt. Dit betekent veel contact met collega’s en een prettige,
informele werksfeer. Een buitenwereld die continu in beweging is, maakt het werk dagelijks
dynamisch. Samen ondersteunen en verbeteren we de hele organisatie.

Wij bouwen op jou
•
•
•
•
•
•
•

Natuurlijk heb jij minimaal HBO werk- en denkniveau, verkregen uit opleiding of ervaring.
En je bent bekend met technisch applicatiebeheer en hebt kennis van ITIL en ASL.
Kennis van BiSL, Prince2 en vooral van Scrum/Agile is pre.
Je hebt aantoonbare IT-kennis van recente Windows systemen en databases.
Je hebt ervaring met ERP-systemen (Glovia).
Een goed analytisch vermogen om productspecificaties te interpreteren;
Daarnaast weet je prioriteiten te stellen en communiceert hier helder over.

Wat zien wij graag
Je neemt van nature initiatief, je bent servicegericht en in staat gestructureerd te werken in een
complexe, multidisciplinaire omgeving. Ook ben je in staat de gewenste resultaten te behalen.
Ervaring en affiniteit met projectmatig werken is hierbij zeer gewenst. Je bent gewend om feedback
te geven en te ontvangen. Daarnaast heb je analytisch denkvermogen, ben je creatief en je toont
daadkracht. Je hebt een collegiale en flexibele werkhouding, en je bent leergierig en je ontwikkelt
jezelf graag binnen je vakgebied. Tot slot kun je zowel individueel als in teamverband werken.
Wat kan je van ons verwachten?
Wij zoeken iemand voor de lange termijn. Het betreft een functie voor 40 uur per week. Wij volgen
de CAO metaalbewerking, het salaris is marktconform en afhankelijk van opleiding en ervaring. Er is
veel ruimte voor persoonlijke- en professionele ontwikkeling: wij blijven continu met je in gesprek en
hebben we diverse faciliteiten om je te ondersteunen.
Initiatief, ondernemerschap en lef worden gewaardeerd en gestimuleerd.
Een open en informele bedrijfscultuur met korte communicatielijnen.
Collegialiteit en samenwerking staan voorop in onze teams.
Reageren
Mocht je naar aanleiding van deze vacature nog vragen hebben, neem dan contact op met Ronald
Mak, HR Manager op 06-55801250 of stuur je cv met motivatie naar r.mak@brghoek.nl.

