Ben jij bijna / net afgestudeerd op het gebied van Informatica en heb jij interesse
in IT applicaties? Maak hier dan je baan van bij Thales!
About us
Actief in de sectoren Aerospace, Defense en Security is Thales Nederland met bijna 2.000 medewerkers en de topaanbieder van
hightechbanen. Productinnovatie en snel inspelen op de nieuwste technologische mogelijkheden zijn onze drijfveren.
Spraakmakende voorbeelden daarvan zijn radar-, communicatie- en command & controlsystems voor marineschepen en
communicatie-, beveiligings- en betaalsystemen voor het bedrijfsleven. Thales Nederland is onderdeel van de Thales Group met
68.000 werknemers in ruim 50 landen en is daarmee een van Europa’s grootste elektronicabedrijven.
Wil je deel uit maken van een enthousiast team in een dynamische – en boeiende ICT-omgeving, waarin moderne technieken en
tools worden gehanteerd, met de focus op innovatie? Dan kunnen we je een uitdagende functie bieden met aantrekkelijke
voorwaarden en voldoende opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
Voor onze locatie in Hengelo zijn we op zoek naar een:

Technisch Applicatie Beheerder
About the job
Binnen de IT afdeling vallen de applicaties onder het competence center. In dit competence center worden de bestaande
applicaties beheerd en verbeteringen in het applicatielandschap geïmplementeerd. De doelstelling is om het beheer op
applicaties zo efficiënt mogelijk uit te voeren , zodat de beschikbare tijd geïnvesteerd wordt in verbeteringen.
Als technisch applicatie beheerder draag je zorg voor het technische beheren en optimaal laten functioneren van applicaties en
interfaces. Je analyseert problemen en storingen in de applicaties en implementeert correctieve wijzigingen. Naast het beheer
draai je mee in ‘innovatie en verbeter’ projecten. Hierin deel jij je kennis en ervaring voor de verdere ontwikkeling van en de
standaardisering van het applicatie landschap.
Als technisch applicatie beheerder vind jij je uitdaging in het beheren en verbeteren van complexe applicatie omgevingen. De
applicatiebeheerders beheren gezamenlijk het applicatielandschap. Hierbij staat job roulatie hoog in het vaandel.
About you
Je staat aan het begin van je werkbare carrière en hebt vanuit je opleiding ervaring met operating systemen en
programmeertalen.
Je hebt basiskennis van Unix, Linux, Windows en Databases.
Je bent op de hoogte van ITIL V3 processen.
Je bent breed georiënteerd en inzetbaar, en bent geïnteresseerd in het beheren van verschillende soorten applicaties
te beheren.
Jouw doel is om de door jouw beheerde applicaties eigen te maken en optimaal in te richten, zodat uitval tot een
minimum beperkt wordt.
Kennis delen is voor jou een gegeven
Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied en draagt op basis hiervan verbetervoorstellen aan.
Je bent in staat om kleine verbeteringen in applicaties te managen
Om succesvol te kunnen zijn in deze functie beschik je over minimaal een IT gerelateerde HBO opleiding met basiskennis van
operating systemen, programmeertalen en software ontwikkel methodieken. Overige kennis doe je op tijdens je
werkzaamheden en middels het volgen van cursussen.
We zoeken een persoon die communicatief vaardig, klantgericht en flexibel is. Een probleemoplossend vermogen (out of the
box denken), resultaatgerichtheid, initiatiefrijk en daadkrachtig zijn eigenschappen waarin jij je herkent. Verder is
representativiteit voor de IT-organisatie belangrijk.
Interested?
Wij bieden jou een unieke kans! Een functie inclusief een compleet opleidingstraject
binnen een professionele organisatie waarin het nieuwe werken centraal staat . Een
marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en voldoende
opleidings- en doorgroeimogelijkheden horen hier ook bij.
Voor verdere informatie over bovengenoemde functie kun je contact opnemen met
Tobi Oude Breuil, Manager Competence Center, telefoon +31 (0)74- 248 2114.

