Werken bij
Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, die een actieve rol speelt
in het slimmer organiseren van de zorg in Nederland. Coöperatie VGZ heeft 4,1 miljoen
verzekerden en wijst haar klanten de weg naar goede en betaalbare zorg, op basis van
medisch-inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en doelmatigheid. O ja. We willen de allerbeste van Nederland worden. Ook op ICT vlak. En dat brengt ons bij wie we vandaag
zoeken binnen de afdeling Applicatie Beheer, binnen het team Front Office & Intranet.

Infrastructure Engineer Siebel - Arnhem
Wat ga je doen als Infrastructure Engineer?
Binnen VGZ maken we uitgebreid gebruik van Oracle oplossingen, waaronder de Siebel
applicatie voor onze CRM activiteiten. Als applicatie beheerder ben je verantwoordelijk
voor het beheer en onderhoud op de Siebel applicatie en gekoppelde onderdelen, zorg
je voor het oplossen van incidenten en het accepteren van door projecten opgeleverde
veranderingen. Je voert installaties uit op A en P en configureert de applicatie.

Weet perfect
te combineren.

Zo zijn we.

Wat kun je al?
Je hebt ervaring met het beheer van Siebel en de ambitie om je kennis en kunde op dit
vlak verder uit te bouwen. Je hebt HBO werk- en denkniveau en een Informatica opleiding
gevolgd en afgerond. Maar je wilt meer.

Wat willen wij voor jou als Infrastructure Enginee
Wij willen graag de beste zorgverzekeraar zijn. Dat kan alleen als we de allerbeste mensen
binnenhalen, die mee willen bouwen aan onze ambitie en aan die van henzelf. Onderweg
willen we het natuurlijk wel zo interessant mogelijk voor je maken. En kijken we verder
dan een goed salaris, een dertiende maand en een pensioenregeling. Al onze kantoren liggen bijvoorbeeld direct aan een station én we hebben 'Slimmer Werken' (tijd- en
plaatsonafhankelijk werken) ingevoerd. Bij ons ontmoet je elke dag nieuwe mensen, doe
je elke dag nieuwe dingen, maak je elke dag deel uit van iets groters en geef je intussen
zelf vorm aan je loopbaan. Bijvoorbeeld door middel van relevante trainingen. Nadeel: je
moet het zelf doen. Voordeel: je mag het zelf doen. Je krijgt namelijk vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Dus hoe groot je bij ons wilt worden bepaal je eigenlijk zelf.

En nu?
Nu bel je Tristan Steenmeijer, Teammanager Front Office & Intranet,
op nummer 06-57569135. Wilt u direct solliciteren, bezoek dan onze website,
www.werkenbij.cooperatievgz.nl

www.vacaturegidsimpuls. nl

