
  

Voor onze nieuwe vestiging in Oss zijn wij op zoek naar een 

Applicatiebeheerder met affiniteit voor de maak-industrie (fulltime) 

Vind jij het leuk om bedrijfsprocessen en -activiteiten te vertalen naar de juiste werking van 
applicaties? Heb jij al enige ervaring als Applicatiebeheerder? Ben je er klaar voor om je IT-
skills verder te ontwikkelen? Dan hebben wij een leuke job voor jou waar geen dag hetzelfde 
is.   

Wat ga je doen?  

Jouw focus ligt op de werking van meerdere applicaties en hun onderlinge samenhang in het 
IT-landschap. Je bent het aanspreekpunt voor gebruikers en lost vragen en problemen op. 
Door jouw proactieve beheer zijn de applicaties continue beschikbaar en voldoen ze aan 
gebruikerswensen. Je schakelt hiervoor soepel tussen key users en IT leveranciers. Met 
jouw kritische en vooruitziende blik zie jij kansen om de groei van DieVision tezamen met de 
directie in goede banen te leiden. 

 De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt:  

• Active Outlook en Directory beheer; 
• Verantwoordelijk voor software installaties en pc onderhoud; 
• Verantwoordelijk voor het in goede staat zijn van de besturingen van de 

productiemachines; 
• Levert een aandeel in proces verbetering en data management 

Wie ben jij? 

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau en enige jaren ervaring met IT systemen; 
• Je bent bekend met MySQL, HTML en PHP; 
• Je bent service gericht en kunt creatieve oplossingen bedenken; 
• Je bent communicatief vaardig en spreek de Nederlandse en Engelse taal 

Wie zijn wij? 

DieVision B.V. produceert al ruim 70 jaar stansvormen voor de grafische- en 
verpakkingsindustrie. Met behulp van de modernste productiemiddelen bedienen wij klanten 
in binnen-en buitenland. DieVision is onderdeel van de Franse Groupe Vacher, met 
vestigingen in Frankrijk, Polen, Oostenrijk en België. Op dit moment heeft DieVision 2 
vestigingen in Nederland, in Westzaan en Oss. Eind 2021 zijn onze vestigingen in 
Raamsdonksveer en Eerbeek verhuisd naar één nieuwe locatie, in Oss.  

Wat mag je verwachten? 

• Een verantwoordelijke en afwisselende baan met groeiperspectief; 
• De kans om jezelf te ontwikkelen bij te dragen aan verbetering van de IT organisatie; 
• Werken in een team dat bouwt aan de toekomst op een nieuwe locatie; 
• Met een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao  

 
Solliciteren:  
Past dit bij jou? Stuur dan je CV met motivatie naar pz@dievision.nl t.a.v. José Illegems. 
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