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DYNAMICS AX

(38 UUR)

Pan Oston wordt geprikkeld door de snelle bewegingen van de markt. Met meer dan 45 jaar ervaring voelen wij ons als marktleider
in checking out en selfservice geroepen om voorop te blijven lopen in de ontwikkelingen rondom afrekenen, informatie, transactie
en ontvangst.
Onze producten kom jij in je dagelijkse leven zeker tegen. Zo vind je onze kassameubels, express counters, selfservice- en
kiosksystemen bij jouw lokale supermarkt, discounter, bouwmarkt, tuincentra of fashionstore. Pan Oston brengt haar producten en
nieuwe ideeën internationaal op de markt met een primaire focus op Europa, waaronder Nederland, Engeland, Duitsland, België en
Denemarken. Als specialist zoeken we in alle nuchterheid, naar realistische en praktische oplossingen. We bedenken, ontwerpen,
produceren, installeren én onderhouden gebruiksvriendelijke en innovatieve checkout systemen, Selfservice oplossingen en
Kiosken.
JOUW FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als allround applicatiebeheerder voor ons ERP pakket Microsoft Dynamics AX ben je vanwege jouw diepgaande kennis een
vraagbaak voor jouw collega’s. Gebruikmakend van standaarden en richtlijnen denk je mee vanaf de ontwerpfase en breng je al je
creativiteit in bij het realiseren van hoogwaardige oplossingen.
JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
•
Je bent het aanspreekpunt voor medewerkers met vragen
over AX;
•
Je registreert storingen en problemen en lost deze op,
zelfstandig of in overleg met de solution partner;
•
Je optimaliseert de bedrijfsprocessen;
•
Je bent intermediair tussen interne gebruikers en solution
partners;
•
Je brengt knelpunten helder in kaart en vertaalt deze in
duurzame oplossingen.
JOUW VAARDIGHEDEN
We zoeken een talent met enthousiasme en passie voor het
vak en de drive om jezelf te blijven ontwikkelen. Je klantgerichte
instelling en je voorkeur om te werken in teamverband maken
dat je collega’s je graag zien. Wanneer dit en onderstaande
punten aansluiten bij jouw kennis, ervaring en persoonlijkheid,
dan nodigen we je graag uit te solliciteren:
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding ICT,
bedrijfskunde of vergelijkbaar;
Je hebt enige jaren werkervaring en een vergelijkbare
functie;
Je hebt ervaring met projectmatig werken;
Je hebt kennis en ervaring met SQL en Excel;
Kennis van Javascript, PHP, MS SQL, JQuery en CSS is
een pré
Je hebt een gedegen kennis van bedrijfsprocessen,
boekhoudkundige kennis is een pré
Je bent gedreven, analytisch sterk, communicatief vaardig,

•
•

flexibel, accuraat, stressbestendig en je hebt zeker geen 9
tot 5 mentaliteit;
Je beheerst de talen Nederlands, Engels en Duits in woord
en geschrift;
Je woont idealiter in de regio.

JOUW TEAM
Je komt te werken in een professioneel, enthousiast en
zelfstandig AX team en de interne organisatie.
INFORMATIE
Voor nadere inlichtingen over de bovenstaande functie
kun je contact opnemen met Cora Veenbergen of Ronnie
Blankenvoorde.
ONS AANBOD
Een creatieve maar nuchtere werkomgeving, waar we open
staan voor eigen initiatief en goede ideeën waarmee ruimte
wordt gecreëerd voor je persoonlijke ontwikkeling. Een
bedrijf met lange historie, collega’s met veel ervaring en heel
veel passie voor wat ze doen. Wij werken volgens de CAO
metaalbewerkingsbedrijf. Verdere informatie over ons bedrijf
vind je op www.panoston.nl
INTERESSE?
Spreekt het jou aan om in bovenstaande functie ons bedrijf
te komen versterken, stuur dan je motivatie met CV voor
15 februari a.s. naar: cora.veenbergen@panoston.nl o.v.v.
sollicitatie.

