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Ter versterking van onze organisatie zoeken wij een 

functioneel beheerder 
Gaat jouw hart sneller kloppen van het ondersteunen van een organisatie bij het beheer van hun primaire 

informatiesystemen? Dan ben jij de kandidaat waar wij naar op zoek zijn! 

Jouw functie: 

Als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor het beheer van ons ERP-systeem en Microsoft 365 en 
bewaakt de functionaliteiten. Je werkt als schakel tussen verschillende afdelingen en streeft ernaar het 
operationele en tactische niveau dichter bij elkaar te brengen. Organisatorisch is er geen aparte afdeling ICT 
binnen AD International. Je draagt verantwoordelijkheid af aan de operationeel manager en adviseert de 
Directie en Afdelingsmanagers 

Het mag duidelijk zijn, je hebt als Functioneel beheerder binnen AD een veelzijdig en uitdagend takenpakket, 
waarbij de focus ligt op:  

• De applicatie functioneel inrichten;  
• De applicatie functioneel beheren ; 
• Gebruikers ondersteunen ; 
• Functionele documentatie beheren;  
• Werkplekondersteuning en- beheer . 

En je verantwoordelijkheden zijn: 

• Je houdt de functionaliteit van de applicatie beschikbaar; 
• Je bewaakt de kwaliteit van de stamgegevens; 
• Je bent verantwoordelijk voor de afstemming met de gebruikersorganisatie; 
• Je bewaakt de afgesproken specificaties; 
• Je inventariseert de wensen van de gebruikersorganisatie. 

Wat breng je mee: 

Je beheert als functioneel beheerder de twee primaire informatiesystemen, beide van zeer groot belang voor 
de productie- en ondersteunende afdelingen en enkele kleinere applicaties. 
 
Dit betreft Netsuite, het ERP-systeem en Microsoft 365 voor de kantoorautomatisering, 
documentmanagement, communicatieplatform, projecten en samenwerking. Als functioneel beheerder ben je 
verantwoordelijk voor de eerste lijn ondersteuning en de afstemming met de leverancier. Wij verwachten 
daarom dat je: 

• Een HBO-denk en werkniveau, bij voorkeur een afgeronde HBO ICT-opleiding en enkele jaren ervaring 
met functioneel beheer van informatiesystemen hebt; 

• Een pragmatische manier van werken (en denken) hebt maar het toepassen van procedures en 
beschrijven van processen niet schuwt; 

• Affiniteit met de chemische industrie hebt en de ‘drive’ om de organisatie te faciliteren; 
• Je goed kunt samenwerken, zowel intern als met de leveranciers en andere externen; 
• Zowel in een team kunt functioneren maar ook zelfstandig kunt werken; 
• Tenminste aantoonbare ervaring hebt met Microsoft 365 (Office, SharePoint, Teams) en bij voorkeur 

van Netsuite (tenminste ervaring met het beheer van ERP-systemen); 
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• Aantoonbare kennis van (en bij voorkeur ervaring met) ITIL en BiSL 
processen hebt; 

• Ervaring hebt met het opstellen van handleidingen en andere 
documenten m.b.t. het testen, implementeren en beheren van informatiesystemen; 

• Ervaring hebt met het onderhouden van contacten met leveranciers, bij voorkeur ervaring met 
relatiebeheer en leveranciersbeheer; 

• Ervaring hebt met gebruikersondersteuning, incident en change-management; 
• Goede communicatieve vaardigheden hebt zowel in woord als geschrift (bij voorkeur in Engels en 

Nederlands); 
• Ervaring hebt met projectmatig, procesmatig en methodisch werken; 
• Graag bij AD International BV wilt werken en de organisatie wil ondersteunen door de wensen en 

eisen van de business te vertalen naar optimale inrichting van de systemen. 

Wat bieden wij: 

Om onze organisatie en processen nog kwalitatiever, veiliger en duurzamer te maken, investeren we bij AD 
continue in de ontwikkeling van nieuwe, en de verbetering van bestaande productieprocessen. Het 
belangrijkste onderdeel van dit proces zijn onze mensen. Wij hechten veel waarde aan loyaliteit en langdurige 
arbeidsrelaties en besteden daarom veel aandacht aan de ontwikkeling van ons personeel. 
Wij bieden jou een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en doorgroeimogelijkheden in een 
dynamische, internationale organisatie. Met een ruim aanbod van cursussen en opleidingen dragen wij graag 
ons steentje bij aan jouw professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. 

• Fulltime baan, bij gebleken geschiktheid vaste aanstelling; 
• Functie met mooie doorgroei mogelijkheden; 
• Werken in een familiaire sfeer; 
• Studiemogelijkheden; 
• Werken in teamverband; 
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden. 

Over AD: 

AD International gaat verder dan anderen. Wij willen de marktstandaard overtreffen met innovatieve, 
kwalitatieve en high performance chemische producten die we vanuit onze productielocatie te Heijningen 
ontwikkelen, produceren en wereldwijd distribueren. Hierin speelt het hoge serviceniveau dat wij aan onze 
klanten bieden een cruciale rol. De komende jaren hebben wij als organisatie de ambitie om verder te groeien, 
om zo met onze chemische technologie wereldwijd een vitale bijdrage te leveren aan de duurzaamheid en 
kwaliteit van producten. Elke dag werken we hier met een enthousiast team hard aan. Om dit doel te bereiken 
hebben wij mensen nodig die in mogelijkheden denken, fouten durven te maken, elkaar helpen en zichzelf 
steeds opnieuw verbeteren. We vinden een goede werksfeer belangrijk, iedereen moet zich thuis voelen en 
plezier beleven aan het werk dat zij binnen AD International heeft. Wij zijn ervan overtuigd dat je alleen dan 
het beste uit jezelf kunt halen en het meeste voor collega’s en klanten kunt betekenen. Mensen die bij AD 
International werken zijn trots op wat ze doen en wat zij voor klanten bereiken. 

Enthousiast geworden? 

Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Graag ontvangen we je sollicitatie middels een beknopte 
motivatie + CV op r.verbeek@adinternationalbv.com Wanneer je vragen hebt over deze vacature kun je 
contact opnemen met Levina Blijdorp op het telefoonnummer 0167-526 982. Kijk tevens ook eens op onze 
website www.adinternationalbv.com. 
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