De bedrijven Procornea Nederland B.V. en Oculentis B.V., onderdeel van de Procornea groep
uit Eerbeek, zijn toonaangevende spelers op de internationale markt voor innovatieve
contactlenzen en intra-oculaire lenzen voor cataract- en refractieve chirurgie. Heb je visie,
ben je doelgericht en kun je een team aansturen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

ICT MANAGER
Als ICT Manager ben je verantwoordelijk voor een optimale werking van de ICT-infrastructuur en software.
Hierbij is continuïteit uiteraard van het grootste belang. Je streeft naar efficiëntie en structuur en draagt
zorg voor een gedegen uitvoering van het beleid. Je stuurt systeembeheer, applicatiebeheer, software
engineers en externe partijen aan. Goede communicatie en vakinhoudelijke kennis zijn hierbij essentieel.

Wij zoeken een kandidaat die:
• Strategische plannen kan vertalen in een ICT-jaarplan.
• Een sterke visie heeft op het gebied van ICT en hiervoor het beleid ontwikkelt. Komt daarnaast
met verbetervoorstellen.
• Bijdraagt aan de uniformering en optimalisering van bedrijfsprocessen d.m.v. de inzet
en het gebruik van de daarbij vereiste ICT-middelen i.s.m. het management.
• Een team kan aansturen, coachen, beoordelen, motiveren en gezamenlijk
naar een hoger plan te tillen.
• Met natuurlijk leiderschap, communicatie en doelgerichtheid in staat is om ieder project
binnen de gestelde kaders succesvol te leiden.
• Risico’s al in de voorfase doorziet en maakt op basis hiervan een realistische planning
op basis van budget, tijd en kwaliteit.
• Innovatief is en zich kennis van nieuwe ontwikkelingen eenvoudig eigen maakt.
• Projecten ter verbetering van informatieverwerking en informatievoorziening kan initiëren.

Functie eisen:
• Afgeronde relevante HBO ICT opleiding.
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende rol op het gebied van ICT, bij voorkeur
in het begeleiden/aansturen van uitbestede werkzaamheden (leveranciers management).
• Je beschikt over uitstekende kennis van het ontwerpen en beheren van Microsoft Windows
gebaseerde infrastructuren en databases.
• Je hebt kennis van verschillende netwerken, Microsoft en beheertools.
• Ervaring met ERP systemen en kennis van Microsoft Dynamics Nav is een pré.
• Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.
• Analytisch en in staat tot het creëren van draagvlak.

Wij bieden:
• Een verantwoordelijke functie bij een modern bedrijf.
• Een informele werksfeer.
• Een bij de functie passende beloning.
Zie jij je wel werken voor de Procornea groep stuur dan je motivatie en cv.
voor 15 februari a.s. naar: vacature@procornea.nl t.a.v. afdeling HRM.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Laura Wams of Gea Hofstede
tel.: 0313-677677.
www.procornea.nl

www.oculentis.com

