FUNCTIEBESCHRIJVING
Organisatie
Functie

: Greenwaste BV
: ICT-projectmedewerker

0.
Achtergrond
Greenwaste is een snelgroeiende Managed service provider (MSP) in het
ontzorgen van haar opdrachtgevers op het gebied van afval en herbruikbare
grondstoffen. We werken inmiddels dagelijks met 12 collega’s voor ruim 90
opdrachtgevers met zo’n 900 locaties in de Benelux.
Greenwaste gebruikt een unieke ERP applicatie waarin we in compliance het
beheer voeren over alle afvalstromen van de opdrachtgever. We doen dit vanaf
Q1 2019 onder vastlegging binnen ISO 9001 en hebben de behoefte aan een
nieuwe, volledig geautomatiseerde tool op weg naar verdere verduurzaming van
ons proces en optimale serviceverlening naar onze opdrachtgevers.
1.
Plaats in de Organisatie
Hiërarchisch onder de directie, met een hoge mate van zelfstandigheid.
2.
Doel van de functie
Het ontwikkelen en begeleiden van de “volgende stap” van ons bedrijf op het
online aanbieden van onze diensten.
3.

Omschrijving werkzaamheden
Opzetten van een projectplan met de volgende onderdelen:
a. Het ontwikkelen van een klanten portal
b. Ontwikkelen van een dashboard voor dit portal
c. Koppeling ERP-applicatie met deze portal
d. Opzetten van de onderdelen van de portal:
i. Online kunnen aanmelden van benodigde diensten
ii. Online beschikbaarheid facturen
iii. Online beschikbaarheid van rapportages
iv. Online informatievoorziening
v. ?
Het uitvoeren en begeleiden van het geaccordeerde projectplan
Het implementeren en borgen van de portal in de bedrijfsorganisatie
Doet alle overige voorkomende werkzaamheden.

4.
Contactpatroon
Intern:
Collega’s.
Extern:
Klanten en leveranciers.
5.

Verantwoordelijkheden
Is medeverantwoordelijk voor de inhoud van het projectplan.

6.

Kennis, vaardigheden & gedrag
HBO ICT of bedrijfskundige studie
Goede kennis en beheersing van de Engelse (en bij voorkeur Duitse) taal.
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Kennis van geautomatiseerde systemen.
Goed in teamverband kunnen werken.
7.
Beloning:
Conform de afspraken inzake stagevergoeding met de onderwijsinstelling.
8.

Contactgegevens:
Johannes Bos
Email:
jbos@greenwaste.nl
Telefoon:
085 7731844
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