Scheldezoom Farmacie B.V. (SF) bestaat uit een viertal externe Apotheeklocaties in
Terneuzen, Goes, Vlissingen en Kloetinge en een centrale Apotheek (Bereiding, Laboratorium,
Instellingszorg, Inkoop, Voorraadbeheer en Logistiek en algemeen beheer) te ’s-Gravenpolder
en levert aan ziekenhuizen en zorginstellingen, voornamelijk in de provincie Zeeland. SF biedt
haar klanten producten en diensten op alle gebieden van de farmaceutische zorg en werkt
continu aan verbreding en verbetering van haar dienstverlening.
Voor de afdeling ICT zoeken wij per direct een enthousiaste

Coördinator Applicatiebeheer ERP M/V
Het betreft een aanstelling voor 36 uur per week.
Vacaturenummer: 020 07.23
Functie-informatie:
De Coördinator Applicatiebeheer ERP dient een optimale afstemming tussen primaire
processen en ondersteunende ERP- en andere systemen van SF te realiseren. Je hebt daarbij
de volgende verantwoordelijkheden;

Het coördineren van het beheer van ERP-systemen en zorg dragen dat de
beschikbaarheid en inzet van deze systemen (CGM-Apotheek, Navision, Bartender en
GAMP) past binnen het beleid van SF;

Het beschikbaar stellen van systemen volgens de OTAP-beginselen.
Het werken in consignatiedienst is onderdeel van de functie.
Wij zoeken een kandidaat die:
 ICT-vakkennis heeft op minimaal HBO niveau of aantoonbaar vergelijkbaar niveau;
 Ervaring met Navision en/of zorginformatiesystemen;
 Ervaring heeft met applicatiebeheer;
 Brede systeemkennis en kennis van koppelingen heeft tussen de systemen binnen de
organisatie en met omgevingen buiten de organisatie;
 Kennis van ITIL-foundation, validatie-plichtige informatiesystemen, GMP in het algemeen en
GAMP in het bijzonder;
 Ontwikkelingen in het vakgebied bijhoudt;
 Stressbestendig is in relatie tot het stellen van prioriteiten;
 Een klantgerichte houding heeft;
 Flexibele inzet toont.
Interesse?
Informatie is te verkrijgen bij Dick Bellen, ICT-manager, tel: 06-12977394.
Sollicitaties:
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Stuur je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae,
onder vermelding van het vacaturenummer, bij voorkeur digitaal naar
solliciteren@scheldezoom.nl of per post naar Scheldezoom Farmacie B.V., t.a.v. Afdeling HR
Postbus 106 4460 BB GOES.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

