
 

 

 

Waar zijn we op dit moment mee bezig? 

Voor de VVV cadeaubonnen en -cards beschikken we 

over een uitgebreid landschap van applicaties die 

voortdurend in ontwikkeling zijn.  

Voor het VVV netwerk hebben we de Nationale 

Database voor Toerisme, Recreatie en Cultuur en 

diverse websites met zowel in- als externe gebruikers 

en leveranciers.  Ook hier wordt constant op 

doorontwikkeld.  

 

Wat ga je doen bij ons? 

De functie van Applicatiebeheerder bij VVV Nederland 

is faciliterend ten behoeve van de gehele organisatie. 

Je voert taken uit op het gebied van de functionele 

ondersteuning van de informatievoorziening. Dit is een 

zeer brede ICT-functie. Je ondersteunt gebruikers bij 

simpele en complexere applicatie-vragen en je hebt 

ook verstand van de hardware, verbindingen, et cetera. 

Jouw werkzaamheden bestaan daarbij uit:  

 Registreren en oplossen van klachten over de 

(technische) infrastructuur waar nodig door 

inschakeling van de ICT dienstverlener.  

 Inrichten en configureren van rollen en business 

rules binnen applicaties 

 Inrichten en configureren van de aansluiting van 

nieuwe partners op de applicaties 

 Monitoren van de synchronisatie- en uitwisselings-

processen tussen databank en externe systemen 

 Leveren van eerste- en tweedelijns ondersteuning 

aan in- en externe klanten  

 Meehelpen aan de doorontwikkeling van de 

systemen en applicaties.  

 Periodiek rapporteren van kwantitatieve en 

kwalitatieve gegevens over de systemen  

 Actief participeren in het testen van nieuwe en 

doorontwikkelde systemen en applicaties  

 

Wat breng je daarvoor mee? 

 Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding 

Bedrijfskundige Informatica, Systeembeheer of 

Informatica 

 Je hebt ervaring met databasebeheer en complexe 

geautomatiseerde datastromen in een 

professionele e-commerce omgeving 

 Je hebt een servicegerichte instelling en goede 

communicatieve vaardigheden 

 Je bent flexibel en hebt het vermogen ‘out of the 

box’ te denken 

 

Wij bieden 

 Een inhoudelijk uitdagende baan bij een 

succesvolle organisatie waar geïnvesteerd wordt 

in online ontwikkelingen en ook in jou. 

 Volop ruimte om je verder te ontwikkelen in je 

vakgebied 

 Afhankelijk van ervaring en leeftijd een fulltime 

salaris van maximaal €  4.052 bruto per maand 

 Een 13
e
 maand en een goede pensioen- en 

reiskostenregeling 

 Regelmatig een uitje, gezellige borrels en natuurlijk 

echte koffie  

 

Klinkt dit goed? 

Stuur dan vóór 14 augustus 2017 je CV mét motivatie 

naar sollicitatie@vvvnederland.nl.  

Als je nog vragen hebt, bel dan met Rob Nuyens, 

Manager e-Business en ICT-beheer, op 0343 – 439489. 

Over ons 

VVV Nederland is marktleider op 

het gebied van cadeaubonnen en 

cadeaucards in Nederland. Wij 

werken zowel B2C als B2B.  

VVV Nederland is tevens 

licentiegever van het VVV-merk 

en ondersteunt daarmee de VVV- 

en destinatiemarketing-

organisaties.  

VVV Nederland zoekt een fulltime 

Applicatiebeheerder  
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