
SKJ zoekt een functioneel beheerder/tester  

Voor ondersteuning van de product owner zoekt SKJ een functioneel beheerder/tester. Als functioneel beheer-
der ben je verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van het bedrijfsinformatiesysteem. Je draagt zorg 
voor de continuïteit van het systeem en je vervult een ondersteunende rol voor de gebruikers. Als tester ben je 
verantwoordelijk voor het testen van opgeleverde software. Daarnaast vervang je de product owner bij diens 
afwezigheid. 

 
Wat ga je doen… 
 

Functioneel beheerder 
• het op (laten) lossen, opvolgen en documenteren van incidenten die samenhangen met het informatiesys-

teem (het crm) en/of de informatievoorziening 
• het onderhouden van contacten met de softwareleverancier, medewerkers en in voorkomende situaties 

externe gebruikers 
• gebruikersondersteuning (tweede lijnsupport) 
• het maken en onderhouden van een gebruikershandleiding (crm)  
• het beheren en toewijzen van gebruiksrechten 
• het identificeren en rapporteren van (toekomstige) problemen en bedreigingen 
 

Tester 
• het maken van testplannen en testcases aan de hand van de requirements en de Definition of Done 
• het uitvoeren van acceptatietesten van de opgeleverde software aan de hand van de requirements en de 

Definition of Done in nauwe samenwerking met de softwareleverancier en de product owner 
 

Waarnemend product owner 
• het vervangen van de product owner bij diens afwezigheid  
 

Jij solliciteert zeker als je …  
• analytisch denkvermogen hebt 
• oplossingsgericht, vindingrijk en accuraat bent 
• stressbestendig bent en prioriteiten kan stellen 
• goed kunt samenwerken en zelfstandig durft te opereren 
• een proactieve houding hebt 
• klant- en servicegericht bent 
• ervaring hebt met bedrijfsinformatiesystemen  
• goede kennis van de Nederlandse taal hebt 
• flexibel bent 
• in de buurt van Bilthoven/Utrecht woont 
 

Wij bieden 
• een uitdagende baan in een jonge professionele organisatie die volop in beweging en ontwikkeling is 
• een 32-36 uurs contract met een marktconform salaris (schaal 6, € 2.249 - € 3.463)  afhankelijk van oplei-

ding en werkervaring 
• uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder: reiskostenvergoeding, een fietsplan, vakantie-

geld en eindejaarsuitkering 

Wil jij solliciteren op deze functie, stuur dan vóór 11 februari 2020 je cv en motivatiebrief naar m.breukho-
ven@skjeugd.nl en y.debest@skjeugd.nl. Reacties zonder motivatie zullen niet worden meegenomen in het 
selectieproces. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Marian Breukhoven via m.breukhoven@skjeugd.nl of telefoon-
nummer 030 30 36 470. Meer informatie over SKJ vind je op onze website: skjeugd.nl.  
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