Building Windows is een dynamisch bedrijf die zich al meer dan 30 jaar specialiseert in de productie
van ramen en deuren in aluminium en kunststof. Momenteel zijn we dringend op zoek naar een:

ERP & ICT Verantwoordelijke
Functieomschrijving
Als ERP & ICT verantwoordelijke sta je in voor de verdere uitbouw en opvolging van het ERP-pakket.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beheer, support en optimalisatie van de ICT-omgeving,
volgens de strategie en doelstellingen van het bedrijf:










Je bent het centraal aanspreekpunt m.b.t. alle ERP- en IT-gerelateerde vragen en problemen.
Je biedt technische ondersteuning, zowel intern aan de collega’s als extern aan klanten en
leveranciers.
Je bent verantwoordelijk voor het artikelbeheer, tarifering en machineaansturing.
Je voert probleemanalyses uit, zoekt naar een oplossing en implementeert deze.
Je zoekt naar mogelijke verbeteringsvoorstellen om de processen te optimaliseren.
Je staat in voor de controle, onderhoud en upgrades van de gebruikte software-systemen in
samenwerking met de externe partners.
Je bouwt mee aan communicatie- en marketingacties via onze website en sociale media-kanalen.
Je staat in voor het telefoniebeheer.
Je rapporteert rechtstreeks aan het management.
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bent een IT-generalist en hebt kennis van meerdere domeinen.
hebt een Bachelor diploma Informatica of bent gelijkwaardig door ervaring.
beschikt over een goede kennis van: SQL, Citrix, EDI, VMware, Windows server, MS Office.
hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en een goede basiskennis van het Frans.
kunt terugblikken op minimum 3 jaar relevante werkervaring.
hebt een sterk analytisch en probleemoplossend vermogen.
bent gedreven, communicatief en een teamplayer.
hebt een goed technisch inzicht. Affiniteit met buitenschrijnwerk is een pluspunt.
werkt nauwkeurig en planmatig.

Aanbod
Een boeiende en uitdagende job met een hoge eigen verantwoordelijkheid.
Je komt terecht in een dynamisch, sterk groeiend familiebedrijf die toonaangevend is voor
buitenschrijnwerk in België.
Voltijds contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket afgestemd op jouw
competenties en ervaring, aangevuld met extralegale voordelen zoals gsm en laptop.
Interesse?
Stuur uw email met CV naar: personeelsdienst@buildingwindows.be - Bezoek onze website:
www.buildingwindows.be.

