IT Manager
Daadkrachtige en analytische professional
Lichtenvoorde, fulltime (40 uur)

Functieprofiel
De IT Manager bij Wessels Groep in Lichtenvoorde wordt verantwoordelijk voor het
professionaliseren van de gehele IT organisatie, waarbij de nadruk ligt op het verder implementeren,
inrichten en het doorontwikkelen van Microsoft Dynamics. Wessels Groep staat aan de vooravond van
een grote IT transformatie en hierin zal jij een belangrijke rol gaan vervullen. Onder andere de
implementatie van Microsoft Dynamics zal een belangrijke stap betekenen in het verder digitaliseren
van de onderneming. Hiervoor heb je dagelijks contact met de bedrijfsvoering en weet je als geen
ander het overzicht te bewaren in alle projecten en verbeterinitiatieven.
In deze nieuwe functie, die je verder naar eigen inzicht vorm gaat geven, ligt de focus in eerste
instantie op Wessels Tegels, een onderdeel van Wessels Groep. Zodra de livegang van Microsoft
Dynamics binnen Wessels Tegels goed is verlopen, pak je de implementatie op voor de andere
werkmaatschappijen.
Verder word je het aanspreekpunt voor collega’s en het management met betrekking tot
uiteenlopende IT vraagstukken. Je ondersteunt je collega’s bij IT vragen en houdt de vaste en mobiele
werkplekken veilig en up-to-date.
Daarnaast geef je het management gevraagd en ongevraagd advies over diverse IT onderwerpen en zul
je verantwoordelijk worden voor het leiden van IT projecten. Daar waar nodig laat jij je extern
ondersteunen door vaste partners, bijvoorbeeld bij dagelijkse IT problemen en storingen. De IT
omgeving van Wessels Groep is essentieel voor de dagelijkse productie- en verkoopactiviteiten en valt
te typeren als complex, dynamisch en uitdagend.

Verantwoordelijkheden
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Professionaliseren van IT binnen de organisatie
Het (verder) implementeren en onderhouden van Microsoft Dynamics
Het omschrijven en vastleggen van de werkprocessen
Contact onderhouden met externe partijen zoals 4PS
Ideeën aandragen met betrekking tot de implementatie en uitbreiding van Microsoft Dynamics
Het ophalen van informatie uit de organisatie bij collega’s
Collega’s instrueren hoe zij het beste kunnen werken met Microsoft Dynamics
Frequent aansluiten bij het Management Team en adviseren over IT aangelegenheden

Deze positie is uitermate geschikt voor een ervaren en organisatorisch sterke IT professional die houdt
van een dynamische, uitdagende IT omgeving die volop in ontwikkeling is. Je bent zelfstandig,
analytisch sterk, daadkrachtig, oplossingsgericht en draagt ideeën aan.

Wij vragen
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

HBO/WO werk- en denkniveau
Kennis en ervaring van Microsoft Dynamics is een pré
Kennis van IT en bedrijfskundig inzicht
Feeling met bedrijfsprocessen
Jij bent in staat om verbanden te zien tussen afdelingen, systemen, processen en mensen
Jij beschikt over analytisch denkvermogen en weet het overzicht te houden door jouw helikopter
view
Type: ambitieus, communicatief vaardig en doortastend

Wij bieden
▪
▪
▪

Een nieuwe functie met volledige vrijheid en vertrouwen vanuit de organisatie om deze vorm te
geven
Een hecht, betrokken team met een familiegevoel en waar regelmatig informele
(personeels)activiteiten worden ondernomen
Doorgroeimogelijkheden binnen de Wessels Groep waarbij je meegroeit met een dynamisch
bedrijf dat continu in beweging en ontwikkeling is

Bedrijfsomschrijving
In 2019 is Wessels Groep overgenomen door investeringsmaatschappij Dei Capital met als doel de
groep verder te laten groeien en professionaliseren. Wessels Groep is gevestigd in Lichtenvoorde en
bestaat uit de bedrijven Wessels Tegels, Betting Ressing, Corbeel & Greven Natuursteen, Dove
Natuursteen en May Tegelwerken.
De focus in deze functie ligt in eerste instantie op Wessels Tegels. Dit is een landelijk werkend en
toonaangevend tegelzettersbedrijf opgericht in april 1973 en gericht op de seriematige
woningbouw. Dagelijks werken er ruim 125 vakmensen aan de complete afbouw van zeer
uiteenlopende projecten. Wessels Tegels was het allereerste ISO-gecertificeerde tegelzettersbedrijf
van Nederland. Alle grotere bouwbedrijven behoren inmiddels tot de opdrachtgevers van Wessels
Tegels en zo zijn zij uitgegroeid tot een betrouwbare partner in allround tegelwerk en natuursteen.
De overige bedrijven die onderdeel zijn van de Wessels Groep, zijn:
▪ Betting Ressing: groothandel van sanitair, natuursteen, laminaat, PVC, wandtegels en
vloertegels. Dit, voor zowel renovatie of nieuwbouw en zakelijk of privé
▪ Corbeel & Greven en Dove Natuursteen: zij produceren en leveren zowel voor de zakelijke als
particuliere markt verschillende natuursteen producten, zoals vensterbanken en dorpels maar
ook keuken- en badkamerbladen, grafmonumenten en keramische vloeren
▪ May Tegelwerken: een landelijk opererend bedrijf dat gespecialiseerd is in tegelwerken voor
bedrijven en de particulier
Bekijk voor meer informatie de website op www.wesselsgroep.nl.

Geïnteresseerd?
Siebert & Wassink is door Wessels Tegels gevraagd te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes
in strategie en organisatieontwikkeling en verzorgt de werving- en selectieprocedure voor de IT
Manager.
Reageren op deze functie kan uiterlijk tot en met 25 augustus. De eerste gesprekken worden gevoerd
door Karlijn Bleijenberg bij Siebert & Wassink, in week 35. De vervolggesprekken met Wessels Tegels
zijn gepland in week 36.
Let op: vanwege de vakantieperiode kan er afgeweken worden van de planning.
Wij streven ernaar om de procedure in september af te ronden.
Neem voor meer informatie contact op met Karlijn Bleijenberg van Siebert & Wassink. Of solliciteer
hier.
t: 053 – 480 35 50
m: 06 – 283 622 85
e: bleijenberg@siebertwassink.nl
w: www.siebertwassink.nl

