
Experts4You 
Dé MKB Businesspartner     

Functie: Functioneel Applicatiebeheerder     
Organisatie: Stella  
Locatie: Nunspeet 

Jouw perspectief 
Stella bestaat 10 jaar en dat is niet voor niets! Door het vertrek van een collega zijn wij weer op 
zoek naar een functioneel applicatiebeheerder. Met inmiddels meer dan 700 medewerkers en 45+ 
testcenters verspreid over 3 landen, zijn we zo trots als een kind dat net leert fietsen. Bouw jij mee 
aan ons fonkelnieuwe applicatielandschap?

Het Applicatiebeheer team onderdeel van het Business Technology (BT) team en is de go-to voor 
alle functionele vragen over het compleet nieuwe applicatielandschap! Je bent de schakel tussen 
aan de ene kant de Stella organisatie en aan de andere kant de applicatiepartners en zoekt en 
onderhoudt nauw contact met je ICT collega’s.

Jij zorgt ervoor dat de primaire bedrijfsprocessen ondersteund zijn, blijven en worden door het 
gestructureerd afhandelen van incidenten, wijzigingsverzoeken en nieuwe releases. Als onderdeel 
van het applicatieteam draag je verantwoordelijkheid over de verschillende productie omgevingen.

Het applicatielandschap is gebaseerd op een cloud-only strategie en bestaat uit Mendix een 
strategisch low-code platform, een Dell Boomi middleware laag, een op Azure gebaseerd data 
platform, SalesForce voor marketing en (field) service en de ERP oplossing Dynamics 365, de 
laatste 2 worden momenteel uitgerold. Dit is dé kern met allerlei verbindingen en third-party 
oplossingen die ervoor zorgen dat Stella haar (groei)ambities kan waarmaken.

Wij vragen
- Hbo werk- en denkniveau;
- 2+ jaar ervaring op functioneel beheer van bedrijf kritische applicaties (retail is een plus!);
- Enige kennis/begrip van techniek/interfacing is van belang voor de rol;
- Ervaring met (is weer een pre!) of de ambitie om op een SalesForce, Dynamics 365 en 

Mendix platform het verschil te maken;
- Je hebt kennis en ervaring met ITIL processen (met name incident, change, problem en 

release management), zowel voor het opzetten, volgen als optimaliseren;
- Ervaring met ticketing systemen, ervaring met TOPdesk is een pré;
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als in geschrift.

Karakter
- Positief ingesteld en krijgt energie van werken in een snel veranderende omgeving;
- Gaan voor kwaliteit maar met pragmatische insteek;
- Analytisch, holistisch en helicopter view, maar ook snel tot de kern kunnen komen;
- Communicatief sterk op verschillende levels;
- Ondernemende, pragmatische en pro-actieve instelling.
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Aanbod
- Een bruto maandsalaris passend bij opleiding en ervaring;
- Een tijdelijk contract met uitzicht op verlenging;
- 24 vakantiedagen en de mogelijkheid tot het verdienen van een vitaliteitsbonus (maximaal 5 

extra vakantiedagen);
- Reiskostenvergoeding;
- Pensioen conform cao M&T;
- Collectiviteitskorting bij het Zilveren Kruis;
- Een vrije middag op je verjaardag op kosten van Stella;
- Maandelijkse bedrijfsmasseur;
- Flinke personeelskorting op een Stella e-bike;
- Korting op bedrijfsfitness;
- Dagelijks  gratis én vers fruit op de werkvloer;
- Véél gezelligheid; 2 keer per jaar een groot personeelsfeest (zodra Corona dit weer 

toelaat) en veel aandacht voor mijlpalen.

Daarnaast heeft Stella veel prijzen gewonnen voor haar e-bikes, zijn we Retailer van het jaar 
geworden en zijn we door Indeed verkozen tot een van de aantrekkelijkste werkgevers van 
Nederland!
 
Interesse 
Neem dan contact op met Dick Petersen [06 53 724 281 - dick.petersen@experts4you.nl].
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