LICENT ZOEKT EEN ANVA SPECIALIST
EEN DAG UIT HET LEVEN VAN EEN ANVA SPECIALIST

‘Goedemorgen!’ Je komt binnen op ons kantoor en pakt een lekkere kop koffie. Nadat je bent bijgepraat
door je collega’s ga je aan de slag met de projecten waarvoor jij verantwoordelijk bent. Binnen Licent
hebben we technisch- en functioneel applicatiebeheerders en een enkeling die beide functies vervult.
Afhankelijk van jouw specialisme ga je aan de slag met het oplossen van incidenten, het begeleiden van
medewerkers in het functioneel beheer en bouw je schermen en formulieren. Je lost storingen op én weet
te innoveren door de behoefte van medewerkers te vertalen naar de juiste oplossing.
In het middaguur loop je met je collega’s een rondje. Door jouw ervaring met ANVA weet je in de middag
een aantal oplossingen aan te dragen waardoor het gebruiksgemak verder verbetert. Er sluiten wat nieuwe
kantoren aan bij Licent en je bent gevraagd mee te denken in de aanstaande conversies. Hier draag je graag
je steentje aan bij. Jij levert vanuit je expertise een goede bijdrage aan de implementatie van nieuwe
projecten en kantoren én daarmee aan de verdere groei van Licent.
WAT BIEDEN WIJ JOU:


Een ongekend fijne werksfeer, een informele werkomgeving waar veel ruimte is voor eigen initiatief, 30
leuke collega’s in alle diversiteiten en je kunt meedoen met de verse lunch;




Volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen;
Een prima salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een reiskostenvergoeding,
pensioenregeling en mogelijkheden om flexibel te werken;
Korting op je verzekeringen.



FACTS
28-40 uur, MBO niveau 4, ervaring met ANVA, analytisch, creatief en klantgericht, denkend in mogelijkheden,
geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen.
LIJKT HET JE WAT?
Dan horen we graag van jou! We zien in jouw sollicitatie graag jouw persoonlijkheid terug en willen je uitdagen
dit te laten zien middels een video, brief of e-mail aangevuld met een eigentijds CV. We zouden het leuk vinden
als je ons enthousiast maakt om jou uit te nodigen. Stuur je reactie naar Laura Hollink, HR -adviseur,
l.hollink@licent.nl. Wil je eerst meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Danny Floor, afdeling ICT via
telefoonnummer 074-2561627.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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