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We zijn op zoek naar ervaren versterking voor ons speelgoedteam!

Applicatiebeheerder (functioneel/technisch)
In deze zelfstandige functie ben je verantwoordelijk voor het beheren en optima-
liseren van ons ERP systeem MS Dynamics NAV en het daaraan gekoppelde WMS 
systeem Astro. Daarnaast heb je kennis van of affiniteit met de verschillende onder-
steunende softwarepakketten en ben je geïnteresseerd je te verdiepen in tal van 
(maatwerk-) softwareoplossingen.  
 
De ontwikkeling van onze nieuwe Magento webshop en de daaraan gekoppelde 
klantendatabase / e-marketingtool Copernica is in volle gang en ook daar zal je een 
belangrijke bijdrage aan leveren. 

Het beheren van interfaces tussen de diverse softwarepakketten en het realiseren van 
EDI-verbindingen met onze partners behoort tevens tot je taken. 
Je ondersteunt gebruikers en verbetert werkprocessen. Je vindt het een uitdaging om 
samen met je collega zowel het netwerk als de verschillende soft- 
warepakketten op te schalen voor de toekomst. Je bent initiatiefrijk en vindingrijk. 
Voor elk probleem weet jij wel een oplossing! 
 
Wie? Heb je een passende opleiding op minimaal MBO4-/HBO-niveau of werkerva-
ring op meerdere of alle van de genoemde gebieden, solliciteer dan vooral. Ben je 
een enthousiaste persoonlijkheid en vind je het een uitdaging om samen met ons 
het totale automatiseringslandschap van Otto Simon te beheren en te optimaliseren? 
Dan ben jij degene die we zoeken!  

Magazijnchef (fte)
In deze functie ben je in staat om op basis van je kennis & ervaring samen met je col-
lega leiding te geven aan de verschillende afdelingen. 

Je bent met name verantwoordelijk voor het correct in ontvangst nemen en verwer-
ken van al onze binnenkomende goederen volgens de geldende procedures. Je 
bewaakt en controleert de kwaliteit en kwantiteit van de processen van aankomst en 
inpak-/expeditie. 
Je communiceert goed met andere afdelingen, signaleert tijdig problemen en denkt 
mee in oplossingen en verbetering van processen.  
Je organiseert het transport en stemt dit af met de betreffende vervoerders. Je bent 
bereid te werken in ploegen. 
 
Wie? Je werkt en denkt op MBO+ niveau en je hebt ervaring in een vergelijkbare 
functie. Daarnaast beschik je over een opleiding in de logistiek. Je bent communica-
tief vaardig, accuraat, weet van aanpakken en hebt absoluut geen 9 tot 5 mentaliteit. 


