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APPLICATIE- EN DATABASE CONSULTANT
Ben je analytisch sterk en heb je de potentie om een “sparringpartner” voor de Business te zijn?
Lees dan snel verder, wij zijn namelijk op zoek naar jou!
SAMENVATTING
Ter versterking van het team zijn wij per direct op zoek naar een gemotiveerd collega om zich diverse applicaties alsmede
ERPLN eigen te maken. Als applicatie- en database consultant ben je de dagelijkse verbinding tussen de business en
de toepassingsmogelijkheden van software applicaties. Je onderhoudt de software en geeft ondersteuning aan de
gebruikersorganisatie. Je helpt bij het maken van voorstellen voor het verbeteren van werkprocessen en het automatiseren
daarvan. Ook test je nieuwe functionaliteiten van de diverse applicaties en werk je proactief mee aan diverse ICT projecten.
Je kunt wensen en eisen onderscheiden en stelt daarbij een kosten/baten analyse op. Door je inzicht en kennis in de
werking van softwareapplicaties en de mogelijkheden daarvan, ben je in staat om deze in de praktijk te implementeren,
optimaal te laten presteren en benutten.
WERKZAAMHEDEN
Tot je verantwoordelijkheden behoren ook het beheer en onderhoud van applicaties, waaronder code, query’s en
rapportages. Het ontwikkelen en beheren van Stored Procedures, Views, Jobs (SQL Server), Packages, ‘SuperMacro’s’ en
Reports (SSIS/SSRS).
Je zal verantwoording dragen voor de beschikbaarheid van de applicaties. Meedenken en werken aan het realiseren van
de wensen van de gebruikers en nauw betrokken zijn bij projecten en ontwikkelingen op applicatiegebied. We verwachten
ook dat je procedures en werkprocessen verder gaat uitwerken. Tevens wordt er van je verwacht dat je instructies gaat
verzorgen en kennis- en informatie gaat overdragen aan collega’s.
PROFIEL
Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding in een ICT-richting met kennis zowel applicatiebeheer als technisch beheer,
ervaring met SQL Server of andere databases en programmeren/ontwikkelen van software (kennis van en/of ervaring met
BI en/of SSIS/SSRS is een pré). Je interesse (en skills) liggen voornamelijk in het projectmanagement.
Je mondelinge en schriftelijke communicatie is uitstekend, zowel in het Nederlands als in het Engels. Je ben flexibel en 9-5
behoort niet tot je mentaliteit. Daarnaast ben je communicatief en analytisch sterk en heb je de vermogen om de vertaling
tussen business en ICT te maken. Je kan georganiseerd werken en zelfstandig prioriteiten stellen. We verwachten ook dat
je bij grote drukte stevig in de schoenen kan blijven staan.
WIJ BIEDEN
Allereerst een zeer collegiale en gedreven werkomgeving met veel ruimte voor opleiding, persoonlijke ontwikkeling en
groei. Wij hanteren goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Naast een uitdagende en variërende fulltime
functie (40 uur) met verantwoordelijkheid binnen een jonge en dynamische omgeving.
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan komen we graag met jou in gesprek! Mail vandaag nog je sollicitatiebrief
voorzien van motivatie en curriculum vitae naar hrm@unlimitedfootweargroup.com t.a.v. Sonia Luengo Izquierdo.
*Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

OVER UNLIMITED FOOTWEAR GROUP
UFG (1983) is een Nederlandse groothandel die opereert in de “fast-fashion footwear” markt. UFG ontwerpt, produceert en distribueert modieuze schoenen voor dames, heren en
kids. We bedienen in meer dan 50 landen wereldwijd schoen- en moderetailers alsmede private label partners en hebben inmiddels meer dan 30 jaar ervaring met de distributie
van 5 miljoen paar schoenen per jaar.
De processen design, inkoop, verkoop, logistiek en marketing worden aangestuurd vanuit ons hoofdkantoor in Waalwijk, de productie wordt internationaal uitbesteed, waarbij
we nauw betrokken zijn. Binnen ons merkportfolio vallen de eigen merken Bullboxer Shoes en Rehab Footwear en de licentiemerken Björn Borg Footwear, Gaastra, NZA New
Zealand Auckland Footwear, Brunotti Footwear en Levi’s Kids Footwear. Binnen UFG werken wij met een jong en gedreven team. Onze bedrijfscultuur is te omschrijven als
informeel, klantgericht, dynamisch, ambitieus en no-nonsense. Wij waarderen mensen die hard werken, flexibel zijn en een hands-on mentaliteit hebben.

