
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.

FUNCTIONEEL APPLICATIEBEHEERDER (AFAS)

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Hoofdactiviteit
Je bent verantwoordelijk voor de functionele inrichting van de applicaties binnen Ajax.
Je inventariseert wensen en ervaringen van gebruikers om vervolgens de vertaalslag te maken naar nieuwe 
functionaliteiten. Hierin ben je end-to-end verantwoordelijk van introductie tot implementatie. 
Je bent het eerste aanspreekpunt voor gebruikers met vragen over de applicaties
Je bent in staat om mee te denken met zowel de business als de IT over verbeteringen in de processen en 
applicaties
Je bent verantwoordelijk voor het beheer, ontwikkeling en optimalisatie van de financiële applicaties

Welke ervaring neem jij mee?
HBO werk- en denkniveau
Minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van functioneel applicatie beheer van financiële (AFAS) ICT 
applicaties. 
Ervaring met en kennis van financiële & logistieke bedrijfsprocessen
Ervaring met AFAS-software en/of andere financiële applicatie software

Competenties
Sterke en daadkrachtige persoonlijkheid
Communicatief vaardig
Flexibele instelling, integer en stressbestendig
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Teamopstelling
Je komt in een finance team terecht en rapporteert aan de Senior Financial Controller. Dit team valt direct onder 
de eindverantwoordelijkheid van de Financieel Directeur.

Wat kunnen wij bieden?
Een marktconform salaris - €2.700 - €4.000 op basis van 40 uur
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Standplaats: Johan Cruijff ArenA in Amsterdam

Heb je interesse en voldoe je aan het profiel?
Reageer dan direct! The Next Moove treedt hierin op als exclusief partner van AFC Ajax. Stuur daarom dan nu je 
motivatiebrief en cv naar info@thenextmoove.nl

Wie zoeken wij?
Een energieke en doortastende Functioneel Applicatiebeheerder die de financiële (AFAS) applicaties van AFC 
Ajax gaat beheren en optimaliseren. 

De wereld van Finance en IT groeien steeds meer naar elkaar toe. In deze functie ben je de spil tussen de 
gebruikers van de financiële applicaties en de technische IT afdeling. Je bent verantwoordelijk voor de 
vertaling van de financiële en logistieke processen naar de applicaties en je onderhoudt de inrichting en de 
gebruikersfuncties van de applicaties. Je hebt of ervaring in financial (control) en bent sterk in de vertaalslag 
naar IT (applicatie) processen, of juist andersom.
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