
IT MANAGER
Als IT Manager ben je verantwoordelijk voor het adviseren van het management op het gebied van IT en lever je op basis van jouw kennis en 
ervaring input voor de nog te bepalen koers (inclusief overal IT beleid). Je geeft functioneel leiding aan een intern team van 4-6 FTE en stuurt 
daarnaast zowel leveranciers als externe specialisten aan. In je rol ben je zowel operationeel als tactisch verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
en herpositionering van IT binnen de organisatie. Je analyseert de huidige organisatie, inventariseert de behoeftes vanuit de business en bent 
tevens verantwoordelijk voor de totstandkoming en beheer van actuele productdata.
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Ferney is dé full-service ijzerwaren inkoopcombinatie met sterke eigen merken voor groothandels in de bouw en industrie. Wij leveren diverse 
diensten op het gebied van IT, marketing, logistiek en finance. Ferney biedt een compleet assortiment aan ijzerwaren, gereedschappen, ma-
chines en bouwbeslag aan haar leden. De 50 aangesloten leden hebben ruim 300 vestigingen in Nederland en België en realiseren een omzet 
bij Ferney van ruim 250 miljoen euro. Ferney is gevestigd in Heerhugowaard en heeft een magazijn waar 8000 artikelen op voorraad liggen. De 
missie van Ferney is het verbeteren van de continuïteit van de aangesloten leden door het rendement te verhogen. Ferney werkt internationaal 
samen met een krachtige Duitse partner: E/D/E.

WERKZAAMHEDEN: 
• Het aansturen van de interne IT afdeling en externe specialisten
• Het adviseren en ondersteunen van het management  met 

betrekking tot het opzetten en implementeren van het IT-beleid
• Eindverantwoordelijk voor het beheer van de EDI koppelingen 

tussen applicaties binnen de organisatie, alsmede in- en externe 
handelspartners

• Verantwoordelijk voor het beheer van ERP systemen
• Het bijhouden van de IT-ontwikkelingen op de markt en advise- 

ren over welke oplossingen waarde toevoegen aan de organisa-
tie

• Het opstellen van het jaarplan (inclusief budget en planning)
• Rapporteren over het functioneren van de IT afdeling op basis 

van de met de organisatie afgestemde KPI’s
• De rol van project manager met implementaties van nieuwe 

oplossingen en processen

JOUW PROFIEL: 
• HBO/ WO werk- en denkniveau met een afgeronde HBO/

WO opleiding bij voorkeur in de richting van Bedrijfskunde of 
Informatica

• 3 tot 5 jaar ervaring in een leidinggevende rol als IT Manager, 
Teamleider IT of Hoofd ICT

• Ervaring met het uitrollen van ERP pakketten (SAP) is een 
vereiste

• Leidinggevende kwaliteiten (stuurt 4-6 FTE aan)
• Integrale strategische visie op het IT landschap en de ontwikke-

lingen daarin
• Innovatief, kansen zien en benutten
• Bij voorkeur ervaring met opzetten van platforms en webshops 
• Tot slot herken je je in onze kernwaarden hartelijk,  

ondernemend, weloverwogen en meedenkend 

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met onze afdeling 
personeelszaken, telefoonnummer 072-5765000. Je sollicitatie kun je per e-mail 
sturen naar personeelszaken@ferney.nl. 

Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard

Postbus 24
1700 AA Heerhugowaard

info@ferney.nl
+31 (0)72-5765000

ferney.nl

Wat bieden wij jou?
Bij Ferney kun je rekenen op een fijne werkomgeving, een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Daarnaast werk je zelfstandig, krijg je de ruimte voor eigen initiatieven, de kans om  jezelf te ontwikkelen en zien we je graag bij 
de vrijdagmiddagborrel!


