
 

 

Tropische planten zijn onze passie. Floricultura is sinds 1933 specialist in veredelen en vermeerderen van tropische 

planten. Als marktleider in uitgangsmateriaal van orchideeën en snelle groeier in de productgroepen Anthurium en 

Spathiphyllum, leveren wij jaarlijks wereldwijd tientallen miljoenen planten voor de opkweek tot snijbloem en potplant 

aan kwekers. Dit wordt gerealiseerd vanuit onze vestigingen in Nederland, Polen, India, Brazilië, Taiwan en de Verenigde 

Staten. Omdat wij de performance naar onze klanten verder willen verbeteren, zijn wij op zoek naar een nieuwe collega 

die ons team in Heemskerk komt versterken als: 

 

FUNCTIONEEL APPLICATIEBEHEERDER (40 UUR) 

 

 

 

 

 

 

 

J OUW  TAAK  

Als functioneel applicatiebeheerder zorg je ervoor dat de applicaties waar je collega’s dagelijks mee werken zo optimaal 

mogelijk functioneren. Je bewaakt de continuïteit hiervan en werkt met name met onze applicaties op onze diverse 

kaslocaties. Je signaleert knelpunten, problemen en risico's en zoekt naar passende oplossingen. Daarnaast vraag je 

jouw collega's welke wensen zij hebben rondom optimalisatie van het proces en de systemen. Vervolgens ga je aan de 

slag met de ideeën die hieruit voortkomen en zorg je, in samenwerking met je collega’s en onze leveranciers, voor de 

implementatie hiervan.  

 

WER KZAAMHEDEN  

• Je biedt 1e lijns ondersteuning aan alle gebruikers van de applicaties. 

• Je werkt functionele wensen uit vanuit de gebruikers en vertaalt dit naar wijzigingen voor ontwikkelaars. 

• Je begeleidt nieuwe releases. 

• Je zorgt dat applicaties door blijven draaien. 

• Je bent key-user in interessante projecten t.b.v. verbetering van de processen in de kas. 

• Je schakelt met collega’s van kas, planning en ICT en ook met externe leveranciers. 

 

W AT  VE RWACHTEN WI J  V AN  JOU  

• Je hebt een HBO diploma richting ICT of Bedrijfskunde. 

• Je bent flexibel, kan goed zelfstandig werken en hebt een klantgerichte werkhouding. 

• Je bent pro-actief en komt met initiatieven ter verbetering van onze processen. 

• Je kunt je goed uitdrukken in zowel het Nederlands als in het Engels. 

• Werkervaring in een logistieke of supply chain functie is een pré. 

F LORIC ULTU RA  B I EDT  

•  Een bloeiende, innovatieve internationaal opererende organisatie met familiare werksfeer. 

•  Een afwisselende baan met ruimte voor creativiteit en initiatief. 

•  Een marktconform salaris. 

IN TERESSE?  

Stuur jouw motivatie en cv naar: HR@floricultura.com.  
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