Wij zoeken een
Applicatieconsultant Workmanagement voor onze kerncentrale
Wij bieden
Een uitdagende functie als Applicatieconsultant Workmanagement waarin je zorgt voor
het continu verbeteren van het workmanagement proces door een optimale werking van
de toegewezen applicaties zoals ESOMS, Asset Suite en Primavera in relatie tot de
softwarematige ontwikkelingen. Je bent verantwoordelijk voor de continue afstemming
van de eisen en wensen van de NO-organisatie enerzijds en de
(optimalisatie)mogelijkheden binnen de applicaties anderzijds. De Applicatieconsultant
Workmanagement valt hiërarchisch onder de Chef Workmanagement. Ben jij de
Applicatieconsultant Workmanagement die wij zoeken?
Jouw nieuwe werk
Als Applicatieconsultant Workmanagement ben je verantwoordelijk voor het continu
verbeteren van het workmanagement proces. Je voert onderzoek uit en adviseert de
organisatie over het optimaliseren van het proces. Dit kunnen aanpassingen zijn in de
huidige softwaresystemen of het (laten) ontwikkelen van nieuwe softwaretools. Je zorgt
er voor dat bij veranderingen de werkmethodiek voor alle afdelingen gelijk blijft.
Als functioneel beheerder bewaak je de juiste werking en kwaliteit van het
workmanagement informatiesysteem en de interfaces met andere systemen. Je voert
probleemanalyses uit en verzorgt de beveiliging en autorisatie van de systemen. Je bent
het primair aanspreekpunt voor de toegewezen applicaties binnen de kerncentrale en je
verzorgt de afstemming met de ICT-afdeling. Jij waarborgt de gelijkloop van de
softwaresystemen met het workmanagement proces. In deze functie ben je tevens
ondersteunend richting gebruikers. Je helpt collega’s in het optimaal gebruik van de
softwaretools, organiseert informatiebijeenkomsten en geeft zowel klassikaal als
individuele trainingen. Ook verricht je uitvoerende workmanagement taken voor de
werkweek en splijtstofwisselperiode.
Wij vragen
• Een afgeronde technische en/of bedrijfskundige HBO opleiding. Een aantoonbaar
academisch denkniveau is een pre.
• Uitgebreide kennis van het workmanagement proces AP-928 en toegepaste
software is een pre.
• Uitgebreide kennis van Asset Suite en ESOMS en de relatie van deze pakketten
met AP-928 is een pre.
• Kennis van de organisatie, bedrijfsprocessen en informatievoorziening.
• Kennis van IT-beleid, -standaards en –richtlijnen.
Meer informatie
Jouw reactie met CV stuur je naar vacatures@epz.nl.
Voor meer informatie bel je Marco Muilenburg (Plantmanager), 0113-356660 of Josanne
Wouters (HR Adviseur), 0113-356160.

