FINANCIEEL APPLICATIEBEHEERDER

AFC Ajax is de meest succesvolle voetbalclub van Nederland en heeft de ambitie om zowel in
Nederland als in Europa tot de top van het professionele voetbal te behoren. Achter deze ambities en
club staat een organisatie, waar, inclusief de spelers, ruim 500 mensen werken.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een energieke en doortastende Financieel Applicatiebeheerder die onze financiële
applicaties gaat beheren, ontwikkelen en optimaliseren. Iemand met affiniteit met financiële en logistieke
processen en het vermogen de behoeftes van de organisatie te vertalen naar functionele oplossingen en
verbeteringen voor verschillende applicaties. Daarbij heb je in ieder geval veel ervaring met het werken met
AFAS-software.

Hoofdactiviteit
Je bent verantwoordelijk voor de functionele
inrichting van de financiële applicaties binnen
Ajax. Je adviseert en ondersteunt collega’s van
de afdeling over het vertalen van de financiële
en logistieke processen naar de applicaties
Je onderhoudt de inrichting en
gebruikersfuncties van de applicaties. Je
inventariseert daarbij wensen en ervaringen
van gebruikers. Je beoordeelt nieuwe
functionaliteiten en helpt deze te introduceren
en implementeren, in overleg met de collega’s
van IT
Je ondersteunt gebruikers bij het werken met
de applicaties, bijvoorbeeld door het geven
trainingen en/of het schrijven van handleidingen
Je draagt zorg voor een effectieve en actuele
inrichting van de afgesproken rechtenstructuur
Je werkt nauw samen met de afdeling IT om
aansluiting tussen de functionele wensen en
ervaringen van gebruikers en de technische
inrichting zo goed mogelijk te beheersen.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor
gebruikers met vragen over de applicaties
Je onderhoudt de contacten met leveranciers
en draagt samen met de collega’s van IT zorg
voor goede performance
Je participeert in projecten ten einde nieuwe
wensen of vereisten voor applicaties tijdig te
identificeren en/of implementeren
Wat neem jij mee?
HBO werk- en denkniveau in een relevante
richting
Relevante werkervaring op het gebied van ICT,

applicatiebeheer en functioneel beheer
Ervaring met een breed scala aan financiële
en logistieke bedrijfsprocessen én applicaties
(minimaal veel ervaring met AFAS-software)
Goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift
Goede beheersing van Excel
Goede analytische en communicatieve
vaardigheden
Sterke en daadkrachtige persoonlijkheid
Stressbestendig, blijft onder druk goed
presteren
Flexibele instelling
Integriteit
Plaats in de organisatie
De Applicatiebeheer Finance rapporteert aan de
Senior Financial Controller. De afdeling Financial
Controlling valt onder de eindverantwoordelijkheid
van de Financieel Directeur
Wat hebben wij te bieden?
Een fulltime baan in een sportieve en inspirerende
omgeving waar iedere dag anders is en een
marktconform salaris met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden. De standplaats is de Johan
Cruijff ArenA in Amsterdam.
Heb je interesse?
Denk je dat jij de geschikte kandidaat bent en
voldoe je aan het gevraagde profiel, dan kun je
jouw motivatiebrief en up-to-date CV mailen
naar: werving@ajax.nl. Reageren kan tot en met
22 januari 2021.

