
Brownline is opgericht in 1994 en is gefocust op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de boorindustrie. Ons doel is meetapparatuur te 
ontwikkelen die betrouwbaar, nauwkeurig en eenvoudig in gebruik is. Dit is nodig om te navigeren in de steeds complexer wordende ondergrondse 
infrastructuur.

Onze inventiviteit en doorzettingsvermogen vormen de basis voor de ontwikkeling van Drillguide. Dit is een zeer nauwkeurige steering service die in de 
loop van de jaren een wereldwijd begrip geworden is. Onze ruim 20 jaar ervaring en onze mensen zijn hierbij de sleutel tot het succes.

"Ons team bestaat uit wetenschappers, boorspecialisten en surveyors"

Onze mensen zijn oplossingsgericht en hebben een no-nonsense mentaliteit, zo bereiken we uw doelen. Met onze dienst bent u verzekerd van kennis en 
ervaring uit het veld. Samen met onze tools bieden wij de totaaloplossing. 

Proces/ICT manager
 

Door de groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een Proces/ICT Manager die ons gaat helpen bij het optimaliseren van onze processen en ons 

ondersteunt bij het beheer van onze ICT. Voor deze veelzijdige en afwisselende functie zoeken wij een enthousiaste nieuwe collega.

Wat ga je doen?
In deze rol houd je je voornamelijk bezig met het opzetten, beheren en verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast zorg jij 

voor de verdere uitrol en implementatie van ons ERP pakket. Je informeert en adviseert je collega’s op gebieden als kwaliteit, arbeidsveiligheid en milieu. 

Je rapporteert je bevindingen, doet verbetervoorstellen en neemt de organisatie hierin mee. Je beheert diverse certificeringen zoals ISO 9001 en VCA* en 

onderhoudt contact met verschillende partijen. Tot slot ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van audits.

 

Anderzijds ben jij binnen onze organisatie het aanspreekpunt voor alle ICT gerelateerde zaken. Je zorgt er, in samenwerking met onze externe IT leverancier, 

dat onze IT systemen en technische infrastructuur optimaal functioneren. Je adviseert over applicatie ontwikkeling en functioneel applicatiebeheer. Je 

weet onze processen optimaal te ondersteunen en komt met innovaties die ons werk makkelijker en efficiënter maken.

Wat vragen wij van je?
 HBO werk- en denkniveau

 minimaal 3 jaar werkervaring met het beheersen van een kwaliteitsmanagementsysteem en/of diverse certificeringen van een organisatie

 minimaal 3 jaar werkervaring met ERP-gerelateerde (implementatie) vraagstukken

 Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift

 in bezit van rijbewijs B 

 diploma Vol-VCA, of bereid dit te behalen

 

Wat bieden wij je?
 Een leuke, gevarieerde functie en een prettige werksfeer.

 Een goed salaris en vrijheid om invulling te geven aan je functie.

 32 tot 40-urige werkweek

 Gezellige werkomgeving met regelmatig leuke borrels en bedrijfsuitjes!

Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://www.drillguide.com/nl/vacatures/procesict-manager/23


