Wij zijn op zoek naar een:

Vadain biedt als
gordijnleverancier
totaaloplossingen voor
woninginrichters en
grootwinkelbedrijven in de
Benelux, Europa, Noord
Amerika, Azië en Australië.
Door een gestroomlijnd
bedrijfsproces van inkoop,
confectie, digitale
ordersystemen en
distributie ontzorgt zij haar
klanten volledig in de
verkoop van gordijnen.
Vadain maakt onderdeel
uit van Venture Group. Als
holdingmaatschappij zorgt
Venture Group ervoor dat
haar diverse
ondernemingen zich
optimaal kunnen richten
op hun core business.

Manager Software Ontwikkeling
(32-40 uur)
Functieomschrijving
Binnen Vadain houdt je het overzicht over de hele keten, het
bedrijfsproces in samenhang met IT. Dat betekent dat je
verantwoordelijk bent voor het verbeteren van de huidige processen en
het uitdenken en ontwikkelen van nieuwe relevante toepassingen. Dit
geldt zowel voor de IT producten voor de klanten als ontwikkeling van
IT in het kader van verkoopprocessen. Voorbeelden hiervan zijn:
configuratoren voor bouwmarkten, geautomatiseerde bestelsystemen
of contactloos scannen in het logistieke proces. Je coördineert, coacht
en begeleidt het team van 10 tot 15 ontwikkelaars. Waar nodig schakel
je externe leveranciers met specifieke kennis in. Je schuift regelmatig
aan bij klanten waar je gesprekspartner bent op het gebied van
technische integratie en maatwerkapplicaties. Je rapporteert
rechtstreeks aan de Algemeen Directeur.
Wat breng je mee?
Je hebt een opleiding genoten op het gebied van (bedrijfskundige)
informatica (HBO of WO). Dankzij jouw ervaring in een vergelijkbare
functie), inzicht, creativiteit en je pragmatische nuchtere aanpak ben je
in staat om meerdere lopende projecten tegelijk te managen. Je kan op
meerdere niveaus goed communiceren. Werkervaring in de combinatie
marketing, software en productontwikkeling is erg belangrijk. Je bent
geen volger maar in staat om zelf te analyseren en te ontwikkelen.
Bovendien snap je hoe financiële bedrijfsprocessen lopen binnen een
vergelijkbare omgeving en begrijp je het belang van databases. Je bent
een gelijkwaardige gesprekspartner voor het MT als het gaat om het
ontwikkelen en invullen van de strategie. In deze baan is commercieel
inzicht belangrijk. Je hebt een goede mondelinge en schriftelijk kennis
van de Nederlandse en Engelse taal.
Wat bieden we?
Je werkt binnen een groeiende, innoverende, internationale organisatie
die volop in beweging is. Je krijgt een zelfstandige en afwisselende baan
met veel uitdaging en ruimte voor eigen ideeën en ondernemerschap.
Hiervoor ontvang je een marktconform salaris en prima aanvullende
arbeidsvoorwaarden. Ook horen hier een mobiele telefoon, laptop en
auto van de zaak bij.
Hoe solliciteer je?
Is je interesse gewekt? Dan komen we graag met je in contact. Stuur je
motivatiebrief met CV naar adoedens@venture-group.nl t.a.v. Alida
Doedens, afdeling P&O. Voor vragen of aanvullende informatie kun je
contact opnemen met Jeanet Kroek, HR adviseur op telefoonnummer
038 385 50 00.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

