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Als manager IT geef je leiding aan de IT-afdeling, ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse
aansturing van de IT-medewerkers en de samenwerking met de overige
organisatieonderdelen. Samen met jouw team geef je richting aan het ontwikkelen en
uitbouwen van bestaande platformen, ondersteun je nieuwe commerciële initiatieven en de
innovatie van het applicatielandschap. Je communiceert helder en je hebt een open
managementstijl waarbij medewerkers zelfstandig hun werk uitvoeren. Je hebt diverse
verantwoordelijkheden. Je geeft richting aan het vernieuwen van het IT landschap en de
realisatie van toekomstige IT platformen. Je stelt de IT strategie & visie op en vertaalt deze
naar een optimale dienstverlening. Daarnaast ben je ook het aanspreekpunt voor interne en
externe leveranciers en verantwoordelijk voor het beheer en toewijzing van IT-budgetten

Wie ben jij:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring in het aansturen en ontwikkelen van
platformen
Je bent besluitvaardig, zelfverzekerd en een communicatief sterke teamspeler
Je hebt ervaring in het aansturen van IT transities en projecten
Je hebt relevante ervaring met het toepassen van continu verbeterprocessen en
managementtechnieken (Agile, Scrum, Lean)
Je hebt kennis van infrastructuur, softwareontwikkeling en privacy en security
vraagstukken
Je hebt een hands-on mentaliteit en een sterk analytisch vermogen
Je loopt voorop en bent op de hoogte van de belangrijkste trends en ontwikkelingen
in IT land
Je hebt een afgeronde relevante (technische) opleiding op WO-niveau

Wat wij bieden:
•
•
•
•

Werken bij een gaaf bedrijf met enthousiaste collega’s waarbij volop ruimte is voor
nieuwe initiatieven en ideeën
Geld, een jaarlijkse winstuitkering, een goede pensioenregeling, 26 vakantiedagen op
fulltime basis en een ADV regeling.
Goede balans tussen thuis werken en het werken op kantoor
Volop kansen om jezelf te ontwikkelen. We investeren graag in je ontwikkeling.

Interesse:
info@happycustomers.nl

