
 

Applicatiebeheerder 
Fulltime 

Regio Eindhoven of Maasbracht 

 
Vanwege de groei van Rotom zijn wij op zoek naar een fulltime Applicatiebeheerder in regio 
Eindhoven of Maasbracht voor de Rotom Groep. Samen met de ICT Manager en 2 collega’s ben je 
eindverantwoordelijk voor het gehele IT-Applicatie landschap binnen Rotom. Naast het managen van 
integraties en migraties ben je verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering daarvan.  
 
Wat worden jouw taken en verantwoordelijkheden? 
 Als dé specialist binnen Rotom op het gebied van het ERP systeem AX/D365, ben je 

verantwoordelijk voor de inrichting van de applicatie en de optimalisatie ervan; 
 Ook het beheer van Microsoft Dynamics AX/D365 valt onder jouw verantwoordelijkheid; 
 Nieuwe bedrijven integreren/migreren binnen de Rotom Groep; 
 Collega’s ondersteunen op het gebied van vragen. 
 
Wat vragen wij van jou? 

 HBO werk- en denkniveau richting de IT; 

 Enkele jaren ervaring in het beheren van ERP Applicaties in productie bedrijven; 

 Kennis van ERP implementaties; 

 Communicatieve vaardigheden en een uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in 
woord en geschrift. 

 
Wie zijn wij? 
Rotom is een toonaangevende internationale aanbieder van ladingdragers voor de supply chain 
actief in 11 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 ruim 500 enthousiaste medewerkers werkzaam, de groepsomzet is meer dan € 200 
MLN per jaar, de komende jaren wil Rotom fors groeien door overnames en autonome omzetgroei. 
 
Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgericht denken.  
 
Wat bieden wij? 
 Een salaris passend bij de functie en afgestemd op de kennis en kunde die jij meebrengt; 
 Een telefoon en laptop van de zaak; 
 Mogelijkheid om (gedeeltelijk) vanuit huis te werken of vanaf 1 van onze vestigingen in Best, Son 

of Maasbracht; 
 Veel ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden tot zelfontwikkeling; 
 Een platte organisatie waarin een idee van vandaag morgen uitgevoerd kan worden; 
 Een snelgroeiende dynamische middelgrote organisatie met een no-nonsense, laagdrempelige 

bedrijfscultuur. 
 
Ben jij de applicatiebeheerder die wij zoeken? Stuur dan jouw korte motivatie en CV naar Eline van 
der Linden per email hrm@rotom.eu. Of neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 
0499 491012/ 06-15428227. 




