
Het Summa College is een regionaal opleidingscentrum dat werkt in Brainport Regio Eindhoven, de regio die wil uitgroeien tot één van de drie belangrijkste 
toptechnologieregio’s van Europa. Dat kan alleen met goed gekwali� ceerde en gemotiveerde medewerkers. Onze opdracht is om deze op te leiden. In hechte 
samenwerking met bedrijven en instellingen leveren wij uitdagend en kwalitatief hoog onderwijs, in een omgeving waar studenten zich welkom en thuis 
voelen. Via onze kernwaarden professionaliteit, toewijding en verantwoordelijkheid helpen wij onze studenten om het beste uit zichzelf te halen, zowel in hun 
vakgebied als in hun persoonlijke ontwikkeling.

Functioneel Applicatie Beheerder (1 fte)
Functie beschrijving 
Als Functioneel Applicatie beheerder zorg je ervoor dat een bepaalde applicatie operationeel, onderhouden en makkelijk te gebruiken is, zodat de gebruikers 
tevreden zijn en blijven met de applicatie. Een belangrijk onderdeel van jouw werk is dan ook het communiceren met de gebruikers, het?anticiperen?op proble-
men die zij kunnen ondervinden en het zo snel mogelijk oplossen van deze problemen wanneer ze zich voordoen. Je bent het eerste functioneel inhoudelijke 
aanspreekpunt voor gebruikers. Bij nieuwe releases van de applicatie test je deze uitgebreid om mogelijke problemen van gebruikers voor te blijven, waardoor 
deze implementaties zo vlekkeloos mogelijk verlopen. Daarnaast adviseer je over grote aanpassingen die in de applicatie nodig zijn en die je niet zelf kunt im-
plementeren. Tevens lever je een bijdrage aan projecten geïnitieerd door het Team Verbetering en Vernieuwing ten behoeve van het applicatielandschap. Naast 
het onderhouden van de applicatie zelf, houd je de documentatie en de handleidingen die erbij horen ook up-to-date en geef je ondersteuning bij operationele 
rapportages. 

De kerntaken van een Functioneel Applicatie beheerder bestaan dus uit controle, onderhoud, en communicatie rond de aan hem/haar toegewezen applicatie(s). 
Zo draag je bij aan het realiseren van de doelstellingen van het Summa College.  

Wat vind je leuk om te doen 
      Het interne en externe aanspreekpunt te zijn voor het Summa College voor een groep van applicaties; 
      Nadenken over wijzigingen en verbeteringen om het beste uit de applicaties naar boven te halen;
      Kennis overdragen via trainingen en online systemen aan je Summa collega’s die dagelijks met jouw applicaties werken;
      Samenwerken met de leverancier, het Team Vernieuwing en Verbetering en het Team Back O�  ce om de applicaties elke dag een beetje beter te maken.

Hier herken je jezelf in 
      Hbo-werk en denkniveau. ICT studie afgerond, bijvoorbeeld IT Beheer of Bedrijfskundige informatica;
      Twee jaar relevante werkervaring met IT applicatiebeheer of een starter met een hele sterke motivatie;
      Denken in mogelijkheden en oplossingen en volharden in het zoeken naar een oplossing;  
      Een kei in analyseren en in staat om complexe problemen inzichtelijk te maken. 
      Je bent bereid om een stapje extra te zetten om te zorgen voor succesvolle oplossingen 

Dit is wie je bent 
      Je bent analytisch : je kunt hoofd en bijzaken van elkaar scheiden; je zoekt de kern van het probleem en bekijkt dat vanuit verschillende oogpunten. 
 Je legt verbanden tussen verschillende perspectieven; 
      Je kunt goed anticiperen: Je herkent vrij snel bepaalde situaties en weet hoe je deze het beste aan kunt pakken; je legt snel verbanden tussen verleden  
 en heden om naar de toekomst toe te kunnen handelen; je bent bewust van de wijze waarop de organisatie werkt;
      Je werkt heel gedisciplineerd en accuraat: Je volgt de regels en procedures die er zijn zonder moeite; je kunt goed gestructureerd en volgens 
 afgesproken methodes werken; 
      Je bent klantgericht: Je kunt goed inspelen op de verwachtingen en behoeften; van de  gebruikers; Je hebt een grote betrokkenheid bij deze gebruikers;  
 door een groot inlevingsvermogen en door goed te luisteren ben je altijd op zoek naar datgene wat de gebruiker wil hebben;
      Je kunt heel goed luisteren: Je bent oprecht geïnteresseerd om anderen te helpen; je hebt van nature een brede interesse en nieuwsgierigheid en hebt  
 daardoor overzicht; je communiceert helder en duidelijk naar de gebruikers groep.

Wat bieden wij je?
      Je ontvangt bij aanvang een tijdelijk contract van 1 jaar met de intentie om dit contract bij goed functioneren en gelijkblijvende omstandigheden om te  
 zetten naar een contract voor onbepaalde tijd;
      Een salaris volgens Cao Mbo schaal 9 (maximaal € 3916,00- bruto per maand bij een fulltime aanstelling). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.
      Vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering (8,33%)

Wil jij het beste uit jezelf halen?

Maak dan van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://www.werkenbijsumma.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?VcSn=50


