
    
 

 

Gezocht: fulltime systeem- en applicatiebeheerder 

Voor onze vestiging in Son zoeken wij een fulltime Ict’er die onder leiding van onze Ict-manager 

mede gestalte geeft aan de afdeling ICT. Jouw hoofdtaak zal zijn het plannen, onderhouden en 

beheren van een centrale Microsoft-AX-omgeving, draaiende op een Citrix-platform, in een offsite, 

extern datacenter. 

Het grootste deel van Rotom Europe draait reeds op deze software. Nog enkele landen, komende 

vanaf een Navision-platform, worden op dit moment geïmplementeerd in projectvorm. Er is sprake 

van het AX-programma ‘Uitrol AX bij alle Rotom-bedrijven’, de hoofdplanning. 

Wij zijn op zoek naar een allround Ict-medewerker, die zich bezig zal houden met het beheren van de 

infrastructuur (netwerk, server- en desktopbeheer) en het applicatie-landschap. Daarnaast wordt 

een actieve bijdrage verwacht bij het implementeren van Microsoft AX voor de nog te 

implementeren bedrijven. Denk hierbij aan data-conversie, applicatie-beveiliging en het begeleiden 

van project-cases in samenwerking met de externe AX-implementatiepartner. Tevens ben je een 

aanspreekpunt richting ‘de Ict-partner voor infrastructuur’ (datacenter) en andere hardware-

/softwareleveranciers. 

Wat vragen wij van jou? 
- Je beschikt over HBO werk- en denkniveau bij voorkeur een opleiding richting Informatica, 

Bedrijfskundige Informatica of vergelijkbaar  

- Jouw Nederlandse en Engelse schriftelijke en mondelinge taalvaardigheden zijn goed 

- Je beschikt over het vermogen om de juiste techniek voor een bepaalde business-case in te 

zetten, of deze zelfstandig te bepalen via externe (internet)bronnen 

- Je komt met simpele, no-nonsense oplossingen waarbij een kleine verandering een groot 

effect sorteert voor de business.  

- Je ziet het belang in van het bondig documenteren van een omgeving, om succesvolle 

inrichtingen en oplossingen te borgen, en ook snel te kunnen herhalen. 

- Je werkt accuraat en bent een echte aanpakker die werk ziet liggen 

- Je bent flexibel en hebt geen 9-tot-5-mentaliteit 

Wie zijn wij? 
Rotom Europe is een toonaangevende internationale aanbieder van ladingdragers voor de supply 

chain actief in 10 Europese landen met de hoofdvestiging in Son. Onze ambitie is het faciliteren en 

verbeteren van de supply chain van onze klanten door de juiste inzet van ladingdragers en het bieden 

van duurzame services en oplossingen waaronder verhuur, pooling en packaging recovery.  

Dagelijks zijn 500 enthousiaste medewerkers werkzaam, de groepsomzet is meer dan € 125 MLN per 
jaar.  
 
Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgericht denken.  

 
  



    
 
 
 
Wat bieden wij? 

- Een zelfstandige en afwisselende functie 
- Een salaris afgestemd op de kennis en kunde die jij meebrengt 
- Een telefoon en laptop van de zaak 
- Arbeidsvoorwaarden conform de Cao Houtverwerkende industrie 
- Een functie binnen een klein informeel team in een sterk groeiende internationale 

organisatie 
- Veel ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden tot zelfontwikkeling 
- Een oplossingsgerichte organisatie met een no-nonsense, laagdrempelige bedrijfscultuur 

 
Wil jij werken in een gazelle bedrijf met internationale groeiambities? Stuur dan jouw korte motivatie 
en CV naar Eline van der Linden per email eline.vanderlinden@rotom.nl. Of neem voor meer 
informatie contact op via telefoonnummer 0499 491012. 
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