
 

 

Functional IT Beheerder 
 

Als IT-beheerder bij Royal Sanders ondersteun jij direct de productie van deze toonaangevende 

producent en leverancier van persoonlijke verzorgingsproducten. In de indrukwekkende 
productieruimte direct naast het kantoor wordt hard gewerkt aan de productie van onder andere de 

parfum van Van Gils, de deodorant van Odorex en de badschuim van Melkmeisje. Daarnaast leveren 
we private label producten aan verschillende bekende ketens zoals Jumbo, Kruidvat en de Albert 

Heijn! Jij gaat aan de slag met het functioneel beheer van de ondersteunende applicaties binnen onze 
groeiende organisaties. Je maakt deel uit van het 4-koppige IT-team en samen zijn jullie 

verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van alle systemen. Aanpakkers met een 

duidelijk doel; de productie optimaal laten verlopen! 
 

Het team is gefocust op vernieuwing en continue optimalisatie. Als functioneel applicatiebeheerder is 
het ERP Systeem (QAD), BI en alle ontwikkelingen daaromheen de core van jouw functie. Onder jouw 

verantwoordelijkheid valt onder andere: 

• Beheer van het ERP Systeem en bijbehorende tools; 

• Pro-actief ondersteuning bieden, oplossingen aandragen en nieuwe ideeën opperen aan 

interne gebruikers; 

• Ondersteuning bieden in de koppelingen van het Business Intelligence (Cognos)- en het ERP 

(QAD) Systeem; 

• Verzamelen van gegevens uit het ERP systeem voor analyses en rapportages; 

• Werkt actief mee aan lopende IT-projecten zoals updates en migraties van systemen. 

Wie zoeken we: 

Veel ervaring is geen vereiste, de drive om te willen leren en presteren wél! De eerste weken zullen 

altijd in het teken staan van het leren kennen van de organisatie. Je leert de afdelingen én uiteraard 
alle gekoppelde systemen binnen de organisatie kennen. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en 

gezellige collega die net als de rest van het team energie krijgt van elke dag beter presteren!  

Daarnaast vragen wij: 

• Ervaring in een IT-support of functioneel beheer rol; 

• Relevante opleiding en ervaring op het gebied van IT op hbo-niveau; 

• Kennis van- en ervaring met ERP Systemen, ervaring met QAD is een pré; 

• Kennis van- en ervaring met Business Intelligence tools, ervaring met Cognos is een pré; 

• Je hebt een bedrijfskundig inzicht en een goed ontwikkeld analytisch vermogen. 

Werken bij Royal Sanders:  

Als functioneel IT Beheerder krijg jij een uitdagende rol binnen de organisatie. De organisatie groeit 
snel en het aantal locaties in binnen- en buitenland neemt toe. Zo heeft de organisatie naast 

Nederland ook locaties in België, Duitsland en Engeland. Royal Sanders is een ambitieus bedrijf, altijd 

op zoek naar mogelijkheden om verder uit te groeien. Dit betekent voor het IT-team een belangrijke 
rol in het up to date houden van applicaties, automatiseren van processen en onderhouden van de 

huidige IT infrastructuur. In deze functie bieden we een brede en afwisselende rol op gebied van IT, 
procesoptimalisatie en businessinzicht. 

Je komt te werken in een gemotiveerd, informeel team. Er wordt hard gewerkt maar er is zeker ook 
ruimte voor gezelligheid, borrels en etentjes! Uiteraard staat er een goede beloning tegenover deze 

uitdagende functie.  

 
 

 
 

 

 



 
 

Wie zijn we: 

Royal Sanders is een toonaangevende Europese fabrikant en leverancier van producten voor 

persoonlijke verzorging. Het bedrijfsproces bestaat uit het ontwikkelen, produceren en distribueren 
van een breed scala aan producten zoals shampoos, crèmes, lotions en deodoranten. Deze producten 

worden voor een aantal bekende merken en private labels van winkelketens geproduceerd. 
 

We kenne een typische hands-on bedrijfscultuur. De communicatielijnen zijn kort en er is een sterk 
focus op ‘Elke dag beter!’. Binnen de organisatie krijg je alle ruimte om te groeien en jezelf breed te 

ontwikkelen. Hier maken de tevreden medewerkers van Royal Sanders goed gebruik van.  

 

Geinteresseerd?  

Herken je jezelf in bovenstaand profiel, stuur dan je CV via e-mail: hrm@royalsanders.nl 

Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met Tim van Reusel (HR-Manager) 073-5187187 
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