
Als functioneel applicatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van het be-
drijfsinformatiesysteem (crm). Je draagt zorg voor de continuïteit van het systeem en je vervult een on-
dersteunende rol voor de gebruikers. Als tester ben je verantwoordelijk voor het testen van opgeleverde 
software. Je ondersteunt de Product Owner die je ook vervangt bij diens afwezigheid. SKJ is bezig (in fa-
ses) over te stappen naar een nieuw crm systeem. Totdat dit nieuwe systeem volledig is geïmplemen-
teerd is er sprake van twee verschillende crm-systemen en twee versies van het gebruikersportal. SKJ 
heeft het ontwikkelen en onderhouden van software uitbesteed aan een softwareleverancier. SKJ werkt 
nauw samen met deze leverancier o.a. door deel uit te maken van een Scrum team. 

Wat ga je doen als functioneel beheerder… 
• je lost op (of laat oplossen), volgt op en documenteert incidenten die samenhangen met het oude 

crm en het oude Mijn SKJ 
• je inventariseert bugs/incidenten en gewenste features na iedere release van het nieuwe crm en het 

nieuwe Mijn SKJ 
• je onderhoudt contacten met gebruikers (met name collega’s), de Product Owner, de softwareleve-

rancier en  - in voorkomende situaties - externe gebruikers 
• je ondersteunt gebruikers (tweedelijns support) 
• je  maakt en onderhoudt gebruikershandleidingen (oude en nieuwe crm) 
• je beheert en wijst gebruikersrechten toe 
• je identificeert en rapporteert (toekomstige) problemen en bedreigingen 
• je maakt deel uit van een Scrum team 
• je vervangt de Product Owner bij haar afwezigheid 
 

Wat ga je doen als tester… 
• je maakt testplannen en testcases aan de hand van de requirements en de acceptatiecriteria van de 

items in de product backlog 
• je coördineert de gebruikersacceptatietesten door key users  
• je voert handmatig functionele acceptatie- en regressietesten uit aan de hand van de requirements 

en de acceptatiecriteria van de opgeleverde software, in nauwe samenwerking met de softwareleve-
rancier en de Product Owner 

• ook voor deze functie maak je deel uit van een Scrum team 
 

Jij solliciteert zeker als je …  
• ervaring hebt met bedrijfsinformatiesystemen 
• ervaring hebt met en/of opgeleid bent voor functioneel applicatiebeheer  
• ervaring hebt met en/of opgeleid bent voor (niet geautomatiseerd) testen 
• kennis hebt van Jira of een soortgelijk systeem 
• affiniteit hebt met IT 
• ervaring hebt met Scrum of agile werken 
• 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 
• goede kennis van de Nederlandse taal hebt 



• flexibel bent 
• in de buurt van Bilthoven/Utrecht woont 

 

Waar kom je te werken ... 
Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een professionele netwerkorganisatie, die verantwoordelijk is voor 

de uitvoering van beroepsregistratie van jeugdprofessionals en het tuchtrecht. SKJ is het resultaat van 

de samenwerking van alle belangrijke spelers binnen het jeugddomein. Het doel van de organisatie is 

het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het jeugddomein.  

SKJ houdt een openbaar register, waarin jeugdhulpverleners staan geregistreerd, als bewijs dat zij 
voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid. SKJ heeft in de afgelopen jaren een enorme groei 
doorgemaakt. Op dit moment werken er ruim 60 medewerkers. Daarnaast zijn er circa 100 commissie- 
en collegeleden en beroepsgenoten aan SKJ verbonden. 

 

Wij bieden … 
• een uitdagende baan in een jonge professionele organisatie die volop in beweging en ontwikkeling is 
• een 32-36 uurs contract, bruto salaris (36 u): € 2.429 – 3.463 afhankelijk van opleiding en werkerva-

ring 
• uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder reiskostenvergoeding, een fietsplan, vakan-

tiegeld en eindejaarsuitkering. 

Solliciteren … 
Wil jij solliciteren op deze functie, stuur dan je cv en motivatiebrief naar personeelszaken@skjeugd.nl. 
Reacties zonder motivatiebrief zullen niet worden meegenomen in het selectieproces.  
 
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Marian Breukhoven via m.breukhoven@skjeugd.nl. Meer 
informatie over SKJ vind je op onze website: www.skjeugd.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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