ICT Manager
Locatie:
Uren per week:
Opleiding:

’s-Heerenberg
40 uur
HBO

Als ICT Manager ga je een professionele basis neerzetten op ICT-gebied voor onze verdere groei. Je
bent verantwoordelijk voor het systeem, netwerk, applicaties en het gebruikersbeheer. Je
rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Wie is Copal
Copal Handling Systems ontwikkelt en produceert containerstrip- en palletiseersystemen. Met deze
unieke en innovatieve systemen is het mogelijk om zeecontainers zonder enige fysieke belasting te
lossen. De lading (bijvoorbeeld dozen, zakken, balen of trays) wordt daarbij desgewenst direct
automatisch gepalletiseerd of getransporteerd voor opslag. De Copal-systemen reduceren de
operationele kosten drastisch en vormen daarmee een solide investering. Met het uitladen van
zeecontainers is Copal wereldwijd voorloper
in de markt en pionier op het gebied van
container-ontlaadsystemen. Alle Copalsystemen zijn gepatenteerd, CEgecertificeerd en dragen bij aan de
duurzaamheid en het MVO-beleid van
ondernemingen.
Copal Handling Systems is een innovatief
bedrijf, dat nooit stilstaat, en altijd bezig is
met nieuwe ontwikkelingen. De kwaliteit
wordt gewaarborgd door een enthousiast en
professioneel team van vakmensen (± 45
man). Werken bij Copal Handling Systems betekent werken in een dynamische, internationale en
leerzame omgeving, met een open en informele sfeer.

Wat je zoal doet
Je legt de professionele basis op ICT-gebied voor de verdere groei van het bedrijf;
Je bent verantwoordelijk voor het systeem-, netwerk-, applicatie- en werkplekbeheer;
Je denkt mee/adviseert over het netwerkbeheer van onze wereldwijd geplaatste systemen;
Je stelt het ICT-beleid op.

Hoe je dat doet
Je bent assertief en zelfstandig;
Je bent betrokken en voelt je verantwoordelijk voor jouw taken;
Je denkt toekomstgericht;
Je stemt de prioriteiten af met de directie.

Wat jij ons biedt
Een Hbo-opleiding in de richting van ICT of IT;
Kennis van VMware, Windows Server 2012/2016, Exchange Online en Microsoft SQL;
Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
Ervaring met een ERP-systeem, Ridder IQ is een pré;
Je spreekt vloeiend Engels (en Nederlands).

Wat wij jou bieden
De vrijheid en zelfstandigheid om je werk zo goed mogelijk te kunnen doen;
Een leuk, informeel team om de dag mee te delen;
€ 3.700 - € 4.300 bruto per maand;
Een jong, relatief klein, maar groeiend bedrijf;
Opleidingsmogelijkheden;
Een maandelijkse bijeenkomst met al je collega’s (incl. borrel);
38 dagen verlof.

Ja, ik wil deze baan!
Stuur je CV en motivatie per mail naar Lieke Dullaert via l.dullaert@copalgroup.com. Wij bekijken je
sollicitatie en nemen zo snel mogelijk contact met je op.

