
Het Summa College is een regionaal opleidingscentrum dat werkt in Brainport Regio Eindhoven, de regio die wil uitgroeien tot een van de drie belangrijkste top-
technologieregio’s van Europa. Dat kan alleen met goed gekwali� ceerde en gemotiveerde medewerkers. Onze opdracht is om deze op te leiden. In hechte samen-
werking met bedrijven en instellingen leveren wij uitdagend en kwalitatief hoogwaardig 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.

Het Summa College wordt steeds meer afhankelijk van IT en IT is een belangrijke noodzakelijke component om de doelen, die het Summa College zichzelf gesteld 
heeft voor 2025, te kunnen realiseren. Het is daarom dat IT een steeds meer manifestere plaats krijgt binnen de instelling. Hiertoe zijn wij op zoek naar een Infor-
matie Analist die de beoogde IT organisatie mede gestalte gaat geven. Hoe mooi is de uitdaging om vanuit IT, het Summa College een van de belangrijkste MBO 
instellingen in Nederland te kunnen laten blijven. 

Wij zoeken een Technisch applicatiebeheerder
Functie omschrijving
Als Technisch Applicatie beheerder zorg je ervoor dat de on-premise en SAAS applicaties die gebruikt worden in de organisatie op een juiste wijze zijn geïn-
stalleerd, gecon� gureerd en dat zij via onze service bus (Bizztalk) goed met elkaar kunnen en blijven samenwerken en communiceren. Tot je werkzaamheden 
behoren het installeren van patches en nieuwe release in geval van on-premise applicaties, het testen van de interfaces bij patches en nieuwe release van zowel 
on-premise en SAAS applicaties, het realiseren, testen en implementeren van nieuwe interfaces. Daarnaast ontwikkel je, in project verband, nieuwe benodigde 
interfaces zelf, of in samenspraak met externe partijen. In geval van storingen in de interface laag van onze architectuur onderzoek je de verstoring en los je deze 
zo snel mogelijk op. Zo draag je bij aan het realiseren van de doelstellingen van het Summa College.

Wat vind je leuk om te doen
Werken met computer systemen (op OS niveau), software installeren en testen. Troubleshooten met als resultaat een structurele oplossing / verbetering. Naden-
ken over wijzigingen en verbeteringen om het beste uit de applicatie infrastructuur naar boven te halen. Ontwikkelen van software (interfaces - Bizztalk ; rap-
portages - Qliksense). Samenwerken met de leverancier, het vernieuwing en verbetering team en de groep automatisering 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 Bedrijfsinformatica. Twee jaar relevante werkervaring als Technisch Applicatiebeheer. 
Kennis van infrastructuren, Linux, VMware en Bizztalk. Kennis van rapportage tools (Qliksense). Denken in mogelijkheden en oplossingen en niet zomaar opge-
ven. 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 ver-
banden 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 gede� nieerde 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 werkt heel gedisciplineerd. Je 
volgt de regels en procedures die er zijn zonder moeite. Je kunt goed gestructureerd werken. 

Dit is wat het Summa College je kan bieden
Een prettig werkklimaat in een toonaangevende organisatie waar we in elkaars ontwikkeling investeren ten behoeve van de student. Boeiend, afwisselend en 
uitdagend werk in een omgeving die jou uit zult dagen jezelf te ontwikkelen. Een salaris volgens CAO MBO schaal 9 (max € 3.916). Goede secundaire arbeids-
voorwaarden, waaronder een dertiende maand. 

Heeft bovenstaande je interesse gewekt?
Mail dan een heldere motivatie plus CV naar Peter van Schaik, Directeur IT. via: pm.vanschaik@summacollege.nl. Vermeld op je sollicitatie vacaturenummer 6542.


