
 
 
 
Om onze verdere groei in goede banen te leiden zijn wij voor onze vestiging in Gent op zoek naar een 
m/v/x 
 

Business Software Application Manager 
 
In deze functie ben je, samen met onze IT & Business Process Director, verantwoordelijk voor 
het design, het beheer, het onderhoud en de documentatie van onze core business processen. 
 
- Je zorgt in samenwerking met onze externe partners voor het design, beheer, onderhoud en 

documentatie van onze huidige business software applicaties: 
o Microsoft Dynamics NAV 2015 
o Microsoft Dynamics CRM 
o Microsoft Sharepoint 
o InsightSoftware Jet Reports 

 
- Je hebt een leidende rol in het toekomstige upgrade project naar Microsoft Dynamics 365 

Business Central 
 

- Je beheert het Software Asset Management (SAM) voor onze business software applicaties 
 

- Je bent 1ste lijn support / helpdeskfunctie voor onze business software applicaties 
 

- Je bouwt partnerships uit met betrouwbare externe leveranciers in verschillende landen 
 
 
Profiel 
- Idealiter heb je een bachelor- of masterdiploma in een informaticarichting of gelijkwaardig door 

ervaring. 
 



- Je hebt duidelijk aantoonbare ervaring(en) met enkele van de volgende technologieën:  
o Microsoft Dynamics NAV 
o Microsoft Dynamics CRM 
o Microsoft Sharepoint 
o Microsoft SQL Server Administration 
o Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS)  
o Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) 
o Microsoft Dynamics 365 Business Central 
o Microsoft Power Platform (PowerApps, Flow, Power BI) 
o Microsoft Visual Studio 

 
- Je bent in staat om conceptuele oplossingen uit te werken, deze intern te verdedigen en nadien 

om te zetten in werkbare en betrouwbare oplossingen voor alle gebruikers. Je wordt aanzien als 
een ware “business enabler”. Kleinere aanpassingen voer je zelf uit. Voor grotere aanpassingen 
werk je samen met onze externe partners, die je aanstuurt en opvolgt. 

 
Werk je hands-on, nauwkeurig en oplossingsgericht? Heb je verantwoordlijkheidszin, ben je 
leergierig en communicatief? Reageer dan snel via hr@meyvaert.be, we zien elkaar binnenkort !    

mailto:hr@meyvaert.be

