vacature

IT-MANAGER

36 - 40 UUR | WAALWIJK

Functie & Organisatie
Voor onze prachtige nieuwe locatie aan
het water in Waalwijk zijn wij op zoek naar
een IT-Manager. In deze functie ben jij
verantwoordelijk voor al onze IT-projecten,
applicaties en processen binnen Passa Sports.
Je houdt je bezig met het coördineren en
uitvoeren van IT-projecten en -processen en
ziet erop toe dat eventuele testprocedures
worden vastgelegd, geborgd en deadlines
worden gehaald. Je bent in contact met veel
verschillende partijen waar Passa Sports
mee samenwerkt op gebied van IT. De
samenwerking met deze partijen gaat van het
verbeteren van processen binnen ons ERP MS
Dynamics XPRT, tot het inrichten van diverse
gebruikers accounts en alles wat daartussen
zit. We zoeken een IT-duizendpoot welke
autodidact is en geen uitdaging uit de weg
gaat. Zowel intern als extern ben jij het eerste
aanspreekpunt voor alle actuele
IT-vraagstukken.
Passa Sports is een jong en energiek bedrijf
met een hands-on mentaliteit. Iedereen
binnen Passa Sports heeft een grote passie
voor sport! En wat is er dan ook mooier dan
werken voor de snelst groeiende e-commerce
sportspecialist van Nederland?

Passa Sports B.V.
Gantelstraat 14 5145 PH Waalwijk T 0416-652803
Veerpolder 32 2361 KW Warmond T 0252-200014

Bij Passa Sports willen wij uitblinken in élke
sport die wij doen. Dit doen we door ons
specialisme te laten zien in onze webshops
en zo bijvoorbeeld die tennisser, voetballer
of hardloopfanaat te voorzien van de juiste
producten, kennis en expertise in zijn of
haar sport. De bekendste sporten van Passa
Sports zijn TennisDirect.nl, VoetbalDirect.
nl, HockeyDirect.nl, RunningDirect.nl en
IndoorDirect.nl, die je misschien wel kent van
partnerships met o.a. de KNLTB (Tennisbond),
Voetbal.nl, KNKV (Korfbalbond), NHV
(Handbalbond) en de KNHB (Hockeybond)

Werkzaamheden
•
•
•
•
•
•

Het coördineren en uitvoeren van alle
IT-projecten, applicaties & processen en
de verantwoordelijkheid hiervoor dragen
Het prioriteren en begeleiden van
IT-projecten & verbeteringen van
verschillende IT-processen
Het vastleggen en naleven van
verschillende procedures
Het bewaken van IT-procedures t.b.v.
veiligheid en accountantscontroles
De IT-behoefte en verbeterpunten vanuit
de organisatie ophalen
Je bent het aanspreekpunt op het gebied
van IT zowel voor intern als voor extern

Profiel
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde HBO opleiding
of HBO denkniveau richting ICT
Minimaal 5 jaar werkervaring in een
soortgelijke rol
Kennis van automatisering & ERPsystemen (bij voorkeur MS Dynamics /
Navision)
Je hebt ruime ervaring met Microsoft
365, ervaring met XPRT is een grote pré

Wij bieden jou
•
•
•
•

Leuke collega’s in een sportief bedrijf
Veel vrijheid voor eigen initiatieven
Een marktconform salaris
Korting op meer dan 10.000 sportartikele

Interesse?
Scoor een uitnodiging voor een gesprek
door je motivatie en cv te sturen naar:
Tessa.vanhelvert@passasports.com

