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Voor de afdeling IT is Johma op zoek naar een: 

 

T   +31 (0)53 5373 400 

F   +31 (0)53 5383 355 

info@johma.nl     www.johma.nl 

IT-process engineer 
(fulltime) 

BIC RABONL2U 

IBAN NL78RABO 0153485922 

BTW NL003116116B01 

KvK 06039341 

 
Johma is volop in ontwikkeling. Dat maakt dat het een uitdagende onderneming is om voor te werken. 
Belangrijk punt daarbij is een prettige werkomgeving waarin resultaat en werkplezier hand in hand gaan. 
 
Wat houdt de functie in? 
 
Je standplaats is Losser. 
 
Je rapporteert aan de Financieel Directeur en hebt de volgende taken & verantwoordelijkheden: 
 Je bent verantwoordelijk voor een goede werking van alle informatiesystemen die het primaire 

bedrijfsproces ondersteunen, zoals: 
o ERP - Enterprise Resource Planning 
o EDI – Electronic Data Interchange 
o WMS – Warehouse Management System 
o Daarnaast ben je alsmede verantwoordelijk voor onderhoud en werking van alle interfaces tussen 

deze systemen. 
 Je ondersteunt andere business units binnen de groep indien nodig 
 Je ondersteunt gebruikers bij het gebruik van deze systemen, en ontwikkelt samen met hen nieuwe 

procedures waarbij deze systemen nog verder worden ingezet in het totale bedrijfsproces. 
 Je onderhoudt en ontwikkelt eigen applicaties van Johma, zoals: 

o LFW – Logistiek Framework 
o DWS – Datawarehouse System 
o PIM – Product Informatie Management 

 
Wat vragen wij van je? 
Voor de functie van IT-process engineer zoeken wij een enthousiaste kandidaat die aan de volgende criteria 
voldoet: 
 Je hebt kennis van ERP in zijn algemeenheid en als ondersteuning bij de bedrijfsvoering. 
 Je hebt ervaring met bedrijfsprocessen in een productie-omgeving. 
 Je beschikt over analytisch vermogen om gebruikersverzoeken om te zetten in IT-oplossingen, alsmede 

natuurlijk de bereidheid om met deze gebruikers te communiceren. 
 Je hebt HBO denk- en werkniveau 
 Je hebt ervaring in RPG en SQL (must) 
 Je hebt kennis van EDIFACT (pré) 
 Je hebt algemene kennis van Microsoft netwerken (pré) 
 
Wat bieden we je? 
Een leuke en afwisselende baan binnen een snel groeiende, informele en ondernemende organisatie. Zeer 
veel vrijheid in werk(tijden) en invulling van de functie. Nieuwe ideeën en verbeteringen worden gestimuleerd. 
Doorgroei mogelijkheden tot IT manager (i.v.m. pensioen huidige IT manager op termijn). Uiteraard bieden wij 
uitstekende arbeidsvoorwaarden.  
 
Hoe kun je solliciteren? 
Spreekt deze functie bij Johma je aan stuur dan je motivatie voor met cv naar: hr@johma.nl  
Wil je eerst meer informatie, dan kun je contact opnemen met onze financieel directeur, Alfred Driessen, 
telefoonnummer 06 54356673 
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