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Applicatiebeheerder 

◼ WAT JE MOET WETEN OVER ISOPROC 

ISOPROC biedt totaaloplossingen aan voor de gebouwschil op vlak van isolatie, brand en akoestiek 

door middel van de juiste combinatie van kwaliteitsvolle producten, technisch advies, opleiding en 

metingen.   

Duurzaamheid, menselijkheid, betrouwbaarheid en competentie zitten in ons DNA. 

Wij zijn een gedreven familiebedrijf met pit dat zorg draagt voor z’n medewerkers, waar hard wordt 

gewerkt, maar even hard wordt gelachen.  

◼ WAT WE VOOR JOU IN PETTO HEBBEN 

ISOPROC is op zoek naar een collega die verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en het up to 

date houden van een geïntegreerd databasesysteem met betrekking tot klantenbeheer, verkoop, 

productie en rendabiliteit van de onderneming, inclusief een nieuwe website. Daarnaast ben je 

verantwoordelijk voor de algemene beveiliging van de verschillende ICT-systemen bij ISOPROC. 

◼ Optimaliseren van klantenbeheersysteem op basis van Dynamics, zowel front- als backend. 

◼ Opzetten van de backend van een nieuwe website. 

◼ Integratie van het klantenbeheersysteem (CRM) met een nieuw op te zetten website en andere 

binnen ISOPROC aanwezige databases. 

◼ Het verder uitwerken van Business Intelligence tools met betrekking tot verkoop, productie en 

rendabiliteit van de onderneming op basis van PowerBI. 

◼ Verder ontwikkelen van de Office 365 en Sharepoint omgeving. 

◼ De ICT – security bij ISOPROC op punt stellen. 

◼ Uitschrijven van handleidingen en interne procedures met betrekking tot ICT.  

◼ ICT – support: collega’s ondersteuning geven bij het gebruik van de front end van de verschillende 

tools en platformen die aan de databases gekoppeld zijn. 

◼ WIE KOMT HIERVOOR IN AANMERKING? 

Zitten duurzaamheid, menselijkheid, betrouwbaarheid en competentie ook in jouw DNA?  

Heb je een bachelordiploma in een ICT-richting of evenwaardig door ervaring? Heb je een grote feeling 

met ICT en beschik je over een stevige portie logisch inzicht? 

Heb je minstens 3 jaar ervaring in een wholesale omgeving met ERP, database, web interfaces en heb 

je dus al enige kennis van databasebeheer en enige programmeerervaring? 

Kan je zelfstandig werken binnen de gestelde richtlijnen en houd je rekening met de feedback van 

collega’s? Ben je dus ook in staat zelf de nodige specifieke informatie met betrekking tot de gebruikte 

databasesystemen (ERP, CRM, etc.) op te zoeken om deze toe te passen? 
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Ben je geduldig en kan je zaken duidelijk uitleggen aan collega’s die minder feeling hebben met ICT en 

heb je ten slotte een goede kennis van het Frans en/of het Nederlands?  

Aarzel dan niet en stuur ons zo snel mogelijk je kandidatuur! 

◼ DIT BIEDEN WE JE 

◼ Een gevarieerde voltijdse functie binnen een bedrijf in volle ontwikkeling. ISOPROC is een stabiel en 

gezond bedrijf, dat sinds de oprichting in 2001 een gestage groei kende. 

◼ We hebben een open bedrijfscultuur met een team gemotiveerde en betrokken medewerkers. 

◼ Wij zijn een inclusieve werkgever die openstaat voor diversiteit, zowel qua leeftijd, geslacht, 

achtergrond, afkomst, enz.. Wij zien dit als een meerwaarde voor de ontwikkeling van ons bedrijf 

en voor onze medewerkers.  

◼ Je krijgt een marktconforme verloning, evenals GSM, laptop, maaltijdcheques, hospitalisatie- en 

groepsverzekering, fietsvergoeding van 0,23€/km voor woon-werkverkeer, volledige terugbetaling 

bij gebruik van openbaar vervoer voor werkgerelateerde verplaatsingen, bonusplan.  

◼ Wij dragen een gezond evenwicht tussen privéleven en werk hoog in het vaandel en hebben continu 

aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Na een opstartfase bieden wij 

je dan ook de mogelijkheid om meerdere dagen per week van thuis uit te werken.  

◼ Plaats van tewerkstelling: Rue de Gorimont 8, 5590 Achêne of Boterstraat 23A, 2811 Hombeek.  

◼ INTERESSE?  

Hebben we jouw interesse geprikkeld? Of is deze functie jou zelfs op het lijf geschreven? Stuur dan 

snel jouw sollicitatiebrief en cv naar annelies.vanhooren@isoproc.be of naar  ISOPROC cvba, t.a.v. 

Annelies Vanhooren, Boterstraat 23A 2811 Hombeek. Voor meer informatie kan je ook terecht op 

hetzelfde e-mailadres of bel je naar +32 15 62 39 35.  
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