
 

Connect Assuradeuren BV in Wognum zoekt een fulltime  
Systeem- en applicatiebeheerder 

In deze uitdagende en afwisselende functie werk je als systeem- en applicatiebeheerder in teamverband aan de 
verdere inrichting en ontwikkeling van onze softwareprogramma’s. Zoals bijvoorbeeld de frontoffice applicaties 
AWI (Assurantie Web Interface) en Assu en onze backoffice applicaties Anva en Planet Press.  

Als systeem- en applicatiebeheerder zorg je er met je collega’s van het team Techniek voor dat de processen 
van AWI, Assu, Planet Press en Anva optimaal en ongestoord kunnen verlopen, zowel bij het volmachtbedrijf 
Connect Assuradeuren als bij de aangesloten assurantiekantoren. 

Takenpakket: 

 Inrichten en onderhouden van de systemen en applicaties op een manier die past bij de wensen van 
klanten/kantoren 

 Communiceren met gebruikers over functionaliteiten en prestaties 

 Signaleren en verhelpen van eventuele problemen of knelpunten 

 Implementeren van nieuwe releases 

 Bijhouden van en inspelen op technische ontwikkelingen 

 Samenstellen van gebruikershandleidingen 

 Testen van de applicaties 

 Bijdragen aan de doorontwikkeling van onze huidige applicaties en meedenken over nieuwe ontwikkelingen 

 Het vertalen van de wensen van onze klanten/kantoren in onze applicaties 

Kennis/ervaring: 

 Afgeronde HBO opleiding of MBO opleiding met HBO werk- en denkniveau en studierichting IT 

 Relevante werkervaring 

 Kennis en ervaring met C#, Jscript of Visual basic 

 Goed analytisch denkvermogen 

 Communicatieve vaardigheden 

 Accuraat en proactief 

 Je kunt vragen vertalen naar softwareoplossingen en weet deze uit te schrijven in functionele ontwerpen 

 Hands-on-mentaliteit  

 Ervaring met Anva, AWI of Assu is een pre 

 Kennis van de verzekeringsbranche is niet noodzakelijk maar wel een pre  
 

Wij bieden: 

 Een prettige informele werkomgeving met enthousiaste collega’s 

 Een no-nonsense en resultaatgerichte cultuur 

 Korte communicatielijnen 

 Voldoende mogelijkheden om je talenten verder te ontplooien 

 Een marktconform salaris en goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden 
 

Ben jij degene die wij zoeken? 
Laat ons direct weten waarom jij dé kandidaat bent. 
Stuur je sollicitatiebrief met CV z.s.m. naar: 

Connect Assuradeuren BV 
Raadhuisplein 3 
1687 NG  Wognum 
T.a.v. G. Beerepoot, teamleider Techniek 
Of naar: g.beerepoot@connect-assuradeuren.nl 
Telefoon: 0229-783017 / 06-10961680 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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