
 

    
 

 
 

 

VACATURE: HANDS-ON IT MANAGER 
OVER ONS 

Technologies Added in Emmen is de eerste Smart Factory in Nederland en ver daarbuiten waar 

gelijkgezinde bedrijven onder één dak produceren. Het werkt als je eigen fabriek, maar het is 

georganiseerd als een shared facility. Dit wordt mogelijk gemaakt door een uniek, flexibel 

assemblageconcept. Technologies Added is een officieel Fieldlab op de nationale Smart Industry 

Agenda. Het is de fabriek van de toekomst waar voor meerdere klanten digitaal aangestuurde 

productie plaatsvindt.  

We groeien flink en dat doen onze klanten ook. De groei zit zowel in de complexiteit van de 

producten, het aantal producten en het personeel. Onze klanten zitten in verschillende branches, 

zoals (E-)Mobility en Sustainability en variëren in volwassenheid van Start-up/Scale-up tot 

gerenommeerde bedrijven. 

 

 

DE VACATURE HANDS-ON IT MANAGER 

De digitale aansturing van de werkvoorbereiding, logistiek, planning en productie is cruciaal voor 

Technologies Added. Dit gebeurt door middel van de ‘Digital Backbone’. De digital backbone is door 

Technologies Added samen met partners ontwikkeld en zal in de toekomst verder worden 

uitgebouwd. De digital backbone is onderdeel van het IT landschap waar jij als IT manager vorm aan 

geeft. Daarnaast ondersteun je de business met juiste technische oplossingen voor hun functionele 

vraagstukken. Daarbij ben je in staat de wijzigingen in hard en/of software zelf door te voeren.  

Wij zijn op zoek naar een ervaren IT’er met, bij voorkeur, een achtergrond in de maakindustrie. Een 

aanpakker die het leuk vindt om mee te denken in een groeiende organisatie om de structuren en 

processen te verbeteren. 

Je neemt zelf initiatief waar je kansen ziet en zult hierbij de juiste prioriteiten stellen voor onze 

klanten en het bedrijf. 

 

 

FUNCTIE 

Als IT manager ben je verantwoordelijk voor alle hard/software en (netwerk) infrastructuur, de 

integraties daar tussen en het onderhoud daarop. Daarbij is het aan jou om het IT landschap zo te 

laten draaien dat deze efficiënt opereert. Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO.  

De behoeftes van verschillende klanten kun je vertalen naar ondersteuning vanuit de verschillende IT 

systemen. 

 

 

PROFIEL 

• Je bent een stabiele en betrouwbare collega; 

• Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding (bijv. richting informatica); 

• Je beschikt over ruime ervaring met het programmeren in C#, SQL en python 

• Je bent analytisch, kunt problemen snel doorgronden en gaat voor de structurele oplossing 

• Ervaring met MES (Manufacturing Execution System) systemen is een pré; 



 

    
 

 
 

• Ervaring met PTC Windchill is een pré 

• Ervaring met Ridder IQ is een pré 

• Ervaring met Odoo is een pré 

• Je hebt affiniteit met technische productie in ‘smart mobility’ en/of ‘duurzame producten’; 

• Je hebt minimaal 5-10 jaar relevante ervaring als IT’er en neemt een flinke hoeveelheid 

ervaring mee op operationeel niveau; 

• Als het druk is houdt jij je hoofd koel en je bent flexibel; 

 

 

AANBOD 

• Ruimte voor ontwikkeling in jouw functie en doorgroeimogelijkheden afgestemd op jouw 

ambities; 

• Je krijgt een belangrijke rol in het verder vormgeven van onze processen en structuren; 

• Een uitstekend primair en secundaire arbeidsvoorwaardenpakket. 

 

 


