
FUNCTIONEEL BEHEERDER 
 
Wil jij continu uitgedaagd worden? Werken met verschillende projecten binnen toonaangevende 
organisaties? Ben jij een young professional, heb je al enige ervaring in het werkveld of ben je al 
jarenlang in het werkveld actief? G-Nius geeft je carrière graag een nieuwe impuls! 

Als functioneel beheerder werk je gestructureerd en beschik je over analytische en sociale 
vaardigheden om de brug te vormen tussen gebruikersorganisatie, afdeling ICT en leverancier. 

Als functioneel beheerder ben je (technisch) handig en in staat om problemen te analyseren. 
Informatiestromen vanuit allerlei toepassingen en systemen worden middels Access / SQL gedreven 
toepassingen gekoppeld en verwerkt. Het is jouw doel om in deze rol kwalitatieve oplossingen te 
realiseren waarbij je een tevreden gebruiker hoog in het vaandel hebt staan. Je verdiept je in de 
processen en de informatiebehoefte van de applicatie-eigenaar en vertaalt dit in oplossingen in de 
applicatie. 

Kennis van CLEAR is handig, je bent dan direct inzetbaar op genoemde applicatie. 

Voor de functie als functioneel beheerder ben je: 

• enthousiast en oplossingsgericht en weet de gebruikers goed te helpen in hun werk; 

• nieuwsgierig en gaat op zoek naar de vraag achter de vraag; 

• flexibel, maar je kunt ook assertief optreden als de situatie er om vraagt; 

• pragmatisch in je aanpak en handelt kwaliteit- en oplossingsgericht; 

• klantgerichte en hebt een initiatiefrijke instelling; 

• analytisch en je kunt tijdens grote druk je hoofd koel houden en effectief blijven werken. 

Heb jij 1 tot 3 jaar ervaring als functioneel beheerder en hebt een MBO+/HBO diploma of MTS? En wil 
jij je graag verder ontwikkelen in het vakgebied Informatiemanagement? Dan zijn wij op zoek naar 
jou. 

G-Nius 
Bij G-Nius zijn er volop mogelijkheden om als IT-professional te werken aan jouw carrière. Hiervoor 
gaan we samen met jou op zoek naar een passende uitdaging. Daarbij vinden wij het belangrijk dat 
onze professionals zich verder kunnen ontwikkeling. 

Wij geven IT-professionals de kans om snel stappen te maken binnen jouw carrière. Wij bieden je de 
mogelijkheid om te werken aan uitdagende projecten in binnen- en buitenland, en kennis te laten 
maken met diverse branches. 

Wij zijn gespecialiseerd in alle functiegebieden binnen de IT en op verschillende vakgebieden. Dit 
geeft jou als professional de kans om aan de slag te gaan bij middelgrote en grote bedrijven in 
diverse sectoren. 

Heb je interesse in de vacature of wil je meer informatie, neem dan contact op met Marcel 
Roestenberg via mroestenberg@g-nius.nl of bel: +31 (0)6 46923674. 
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