Rotom Europe is een toonaangevende internationale aanbieder van ladingdragers voor de supply chain met 15
vestigingen in 9 Europese landen. Onze ambitie is het faciliteren en verbeteren van de supply chain van onze
klanten door de juiste inzet van ladingdragers en het bieden van duurzame services en oplossingen, waaronder
verhuur, pooling en packaging recovery.
Dagelijks zijn 400 enthousiaste medewerkers werkzaam, de groepsomzet is meer dan € 100 MLN per jaar.
Onze kernwaarden zijn; kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgericht denken.
Om onze groeiambities te realiseren zijn wij voor onze vestiging in Son op zoek naar een

Applicatiebeheerder MS Dynamics AX
Functieomschrijving
We zoeken een collega die het technisch en functioneel beheer van Microsoft Dynamics AX voor zijn/haar
rekening kan nemen. Deze software is reeds bij enkele Rotom bedrijven geïmplementeerd. Samen met een
consultancy partner en interne key-users wordt de AX applicatie internationaal uitgerold.
Tijdens dit implementatietraject ben je verantwoordelijk voor o.a. applicatiebeheer, conversie en autorisatie.
Hiervoor zal je natuurlijk diverse opleidingen volgen bij onze consultancy partner.
Werkzaamheden:
· Inrichten van de applicaties
· Oplossen van storingen
· Onderhoud d.m.v. onderhoudstools
· Begeleiden nieuwe releases
Functie-eisen
· We zoeken een duizendpoot die het interessant vindt om mee te denken over de inrichting en optimalisatie
van de bedrijfsprocessen.
· Enige ervaring met een MS Dynamics AX, SQL server en sharepoint is in relatie tot deze functie een pre.
· Onze voorkeur gaat uit naar een medewerk(st)er met een afgeronde HBO opleiding richting Informatica /
Bedrijfskundige Informatica.
· Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
· We verwachten van je dat je accuraat werkt en dat je weet van aanpakken.
· Je bent flexibel, voelt je thuis in een klein team en je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
Wij bieden
· Een zelfstandige en afwisselende functie binnen ons bedrijf.
· Goede pensioenregeling en een prettige informele werksfeer.
· Laptop en telefoon van de zaak.
· Ruimte tot het volgen van opleidingen.
Wil jij werken in een gazelle bedrijf met internationale groeiambities? Schrijf dan jouw sollicitatie met motivatie
en uitgebreide CV naar Mevr. Nina Scheibenbauer per email nina@rotom.nl. Meer info over Rotom Europe B.V.,
zie www.rotom-europe.com.

