Voor onze opdrachtgever, Synerlogic, zijn wij op zoek naar een

Manager Digitalisering & ICT
Fulltime / Duiven
Over Synerlogic
Synerlogic ontwikkelt, produceert en distribueert ingrediënten en reinigingsmiddelen voor afnemers in de
food-industrie en agrarische bedrijven. Via een joint venture met Lely verzorgt Synerlogic ook de
warehousing en wereldwijde distributie van spare parts van Lely melkrobots en landbouwmachines.
Hoofdkantoor, warehouses, productiefaciliteiten en laboratorium bevinden zich in Duiven bij Arnhem.
Bij Synerlogic werken circa 270 medewerkers.
Synerlogic is een familiebedrijf met een rijke historie en met de duidelijke ambitie om ook in de toekomst
voorop te lopen. Een nieuwe generatie staat sinds 1,5 jaar aan de leiding. Zij streeft naar een operationeel
excellente organisatie die in nauwe samenwerking met de klant continu bezig is met nieuwe
productintroducties en innovaties. Slim dingen anders doen met oog voor elkaar, het milieu en winst voor
alle belanghebbenden. Synerlogic kenmerkt zich door ondernemerschap en een can do and will domentaliteit.
De positie van Manager Digitalisering & ICT wordt momenteel ad interim vervuld. Synerlogic is op zoek naar
een kandidaat voor vaste invulling van de positie.

Wat verwacht Synerlogic van de Manager Digitalisering & ICT?
De ICT-strategie van Synerlogic is recent opnieuw geformuleerd: ICT Synerlogic wil bedrijfsprocessen
optimaal ondersteunen met up-to-date digitale oplossingen en service en tegen marktconforme kosten.
Dat is te realiseren door ICT-vereenvoudiging en een cloud-strategie, zodat meer tijd en ruimte ontstaat voor
digitale innovatie. Digitalisering zal overal in de organisatie plaatsvinden.
Speerpunten voor de ICT-strategie 2018-2020 zijn:
• Business efficiency faciliteren
• Vereenvoudiging en standaardisatie
• Cloud-strategie
• Digitalisering in de business
• Datamanagement en Business Intelligence
• IT Security en Business continuity
Dit resulteert in een ICT-afdeling die hoogwaardige activiteiten verricht en voorop loopt bij het initiëren van
nieuwe ontwikkelingen. De unit zal steeds meer de gedaante krijgen van een CIO-office, waar innovatie en
digitalisering sleutelwoorden zijn.
De Manager Digitalisering & ICT zal voornamelijk een regierol vervullen, intern naar de organisatie en extern
naar leveranciers. Door de cloud-strategie wordt het leveranciersmanagement cruciaal. Andere
verantwoordelijkheden zijn onder meer ICT-architectuur, security, cost control, BI en projectmanagement.

Wat is de plaats in de organisatie?
De Manager Digitalisering & ICT geeft leiding aan de afdeling IT (circa 7 medewerkers). Zij of hij rapporteert
rechtstreeks aan de CFO van Synerlogic.

Welke functie-eisen zijn van belang?
Om succesvol te zijn in deze rol zijn de volgende punten van belang.
De Manager Digitalisering & ICT:
• Beschikt over een afgeronde HBO-opleiding richting bedrijfskunde of informatiemanagement.
• Heeft meerjarige werkervaring (>10 jaar).
• Heeft minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie op het grensvlak van bedrijfsvoering en
ICT, bij voorkeur bij een logistiek bedrijf.
• Heeft ervaring met outsourcing en cloud-oplossingen.
• Verstevigt de relatie met de business, is een business partner.
• Is een faciliterend leider: neemt zijn/haar team mee in de ICT-afdeling ‘nieuwe stijl’.
• Helpt medewerkers in persoonlijke en professionele ontwikkeling in lijn met de doelen van de
organisatie.
• Is positief en oplossingsgericht.
• Heeft digitale innovatie in de genen en is in staat deze te vertalen naar mogelijkheden voor Synerlogic.
• Herkent zich in de bedrijfswaarden van Synerlogic: stimuleren van verbetering & vernieuwing,
veiligheid, samenwerken en daadkracht.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?
•

Ambitie: Synerlogic maakt een volgende stap in haar ondernemingsfase. Een fase waarin zij zich klaar
moet maken om verdere groei aan te kunnen en haar ambities waar te maken (fit for the future). Met
daarbij een directieteam dat op volle kracht vooruit wil. Als er ergens een kans ligt om zichtbaar waarde
te kunnen toevoegen en bij te kunnen dragen aan de ambities en verdere groei en professionalisering
van Synerlogic op ICT-gebied, dan is dat in deze positie.

•

Familiebedrijf, groeiend en internationaal: kenmerkend zijn de focus op de lange termijn, daadkracht
door korte beslissingslijnen, de meer dan gemiddelde betrokkenheid van medewerkers en directie en de
sterke identiteit en kernwaarden.

•

Digitalisering in de keten: Digitalisering en verregaande informatie-uitwisseling maakt dat Synerlogic nog
dichter bij haar klanten en leveranciers komt te staan. Noem het ketenintensivering. Er liggen volop
kansen voor de Manager Digitalisering & ICT om dit samen met interne en externe stakeholders te
realiseren.

Tot slot
Deze positie kent een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie
Indien deze functie u aanspreekt en u meent aan de gestelde kwalificaties te voldoen, dan zien wij uw reactie
graag tegemoet. U kunt direct solliciteren via dit formulier op onze website. In het veld Opmerkingen geeft u
aan ‘Manager Digitalisering & ICT’.

Meer informatie?
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met
Piet Hein de Sonnaville of Marleijn de Groot van Schaekel & Partners:
pietheindesonnaville@schaekel.nl of marleijndegroot@schaekel.nl

Over Schaekel & Partners
De beste mensen worden gevonden
Organisaties die de ambitie hebben de beste mensen aan te trekken, werken met Schaekel & Partners. In onze
visie wordt de beste kandidaat voor een positie namelijk gevonden, deze meldt zich niet vanzelf. Schaekel &
Partners kent hen of vindt hen. Wij bieden bedrijven een objectieve keuze van kandidaten. Dat is onze kracht.
Wij richten ons op management- en specialistische functies rondom de bedrijfsvoering met een focus op
Operations & ICT.
Schaekel & Partners is opgericht in 1987 en gevestigd in Utrecht.

