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Over de locatie
Hengelo, De Boortoren

Functieomschrijving
Ben jij een sterke adviseur?
Zie jij mogelijkheden waar anderen deze niet zien?
Ben jij analytisch en beschik jij over kennis en processen?
Dan willen wij jou graag ontmoeten!
Als Functioneel Beheerder ondersteun je zo efficiënt mogelijk de verschillende bedrijfsprocessen. Binnen jouw team werk je
nauw samen met zo’n 20 collega’s; Servicemanager, Informatiemanager, Analisten, Projectleiders en Functioneel
Beheerders die werkzaam zijn binnen diverse domeinen. Ook werk je nauw samen met het serviceteam om problemen
vanuit de eindgebruiker op te kunnen lossen. Jij hebt ervaring in het planmatig werken en beschikt over de kennis om
processen kwalitatief goed te laten verlopen en deze pro actief op elkaar af te stemmen. In jouw functie als Functioneel
Beheerder ben je niet alleen uitvoerend werkzaam, maar ben je ook tevens adviseur en ondersteun jij jouw klanten. Dit zijn
de medewerkers binnen onze organisatie, denk hierbij aan de afdelingen: werken en leren, finance & control, inkoop en
services. Jij ondersteunt de eindgebruiker in vertaling van proces en naar applicatie. Daarnaast houd jij je bezig met:
Incidentbeheer

Probleembeheer
Gebruiksbeheer
Inrichting en kwaliteit van de systemen en applicaties
Informeren, adviseren en vertalen van de functionele mogelijkheden en gebruikerswensen
Anticiperen op ontwikkelingen naar functionaliteiten in applicaties en systemen
Communicatie en overleg met leveranciers, collega's en deelname aan projectgroepen
De grootste uitdaging in jouw functie als Functioneel Beheerder binnen het domein bedrijfsondersteuning is dat jij de
ondersteuning biedt in HR, Finance & Inkoop processen. Kennis van deze vakgebieden is in deze functie dan ook een pré.

Wie ben jij
Afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur in de richting van Functioneel Beheer of Informatiemanagement
Kennis Afas, BiSL, HR en Financiële processen
Tenminste twee jaar ervaring in planmatig en procesmatig werken
Je bent een procesdenker en neemt de regie bij het geven van adviezen en het aandragen van
informatiseringsoplossingen

Wat vind je bij ons
Je wordt van harte opgenomen in een enthousiast, collegiaal en professioneel werkend team in een dynamische
organisatie, dat openstaat voor nieuwe ontwikkelingen
Inschaling functieschaal 50 CAO VVT met een max. salaris van €3707,64 o.b.v. een fulltime dienstverband
Structurele Eindejaarsuitkering van 8,33%
Verder word je opgenomen in het pensioenfonds Zorg & Welzijn en kan je rekenen op goede secundaire
arbeidsvoorwaarden
Flexibele start en stop tijden en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleidingen
Waardevol leven, dát staat bij ons centraal. De cliënt houdt de regie over zijn leven, wensen en behoeften. En wij als
zorgprofessionals bieden ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, welzijn en gezondheid. Hoe fijn is dat!
Waardevol werken vinden wij voor jou als collega net zo belangrijk. Wanneer jij met plezier je werk doet, over de juiste
vakkennis beschikt en een goede werk/privé balans hebt, is dat voor Carintreggeland, de cliënten en voor jou een goede
basis. Daar gaan we samen voor.
Doordat we de grootste zorgorganisatie zijn van Twente hebben we veel te bieden; je kunt je bij ons voortdurend
ontwikkelen en werken met de nieuwste zorginnovaties. Verandert er iets in jouw leven? Dan is er altijd wel weer een baan
te vinden die past bij jouw wensen en behoeftes voor dat moment. Je hebt bij ons tenslotte geen baan, maar een loopbaan!
Waar we ook trots op zijn; we zijn lokaal aanwezig! Dat maakt dat we kleine teams hebben, we zelf organiserend zijn, we
elkaar kennen en klaar staan voor elkaar.

Bijzonderheden
Interesse?
Wil jij graag onderdeel zijn van ons team én onze mooie organisatie? Solliciteer dan via de sollicitatieknop!
Benieuwd naar de visie van Carintreggeland? Kijk hier.
Wil je meer weten over Carintreggeland en het werken binnen onze organisatie? Je vindt ons op Instagram, hierop posten
onze medewerkers regelmatig berichten over hun werk! En check ook eens onze Facebookpagina.
Wij zijn verplicht een Verklaring omtrent gedrag (VOG) in het personeelsdossier op te nemen.

