
Wij zoeken een:
ALLROUND ICT-SPECIALIST

(Fulltime 39,75 uur, locatie: Veghel)

Wie wij zijn:
Als groothandel importeren, creëren en distribueren wij motorkleding, helmen en accessoires voor de 
gemotoriseerde tweewieler retailmarkt. Met zo’n 75 medewerkers zijn we binnen de Benelux de voornaamste 
leverancier in de motorbranche. 

Daarnaast ontwikkelen we binnen de muren van Splash Design een eigen motorkledingmerk: Macna. Design, 
originaliteit en innovatie tegen een aantrekkelijke prijs zijn kernwaarden waardoor het merk inmiddels in 
bijna 60 landen wereldwijd verkocht wordt. Buiten Veghel, waar ons hoofdkantoor met distributiecentrum en 
dealershowroom is gevestigd, zijn we ook actief op internationaal vlak. In zowel Italië als Portugal hebben we 
vestigingen van waaruit de Zuid-Europese markt aangestuurd wordt.

Kortom, een actieve en groeiende organisatie waarin veel gebeurt. Daarom zoeken we iemand die het ICT-team 
komt versterken, waar je als motorrijder natuurlijk in een droomomgeving terecht komt. Misschien jij wel?

Wat je gaat doen:
• Werkt zelfstandig, in teamverband en met externe specialisten aan projecten op het gebied van:
 - Verbetering en groei technische infrastructuur.
 - Ontwikkeling en onderhoud van integraties.
 - Implementatie van nieuwe so� ware en updates.
 - Ontwikkeling en onderhoud van so� ware en geautomatiseerde bedrijfsprocessen.
 - Cyber-veiligheid.
 - Transitie naar cloudoplossingen.
•   Ondersteunt samen met het team je collega’s en klanten in binnen- en buitenland met ICT-gerelateerde vragen en 

problemen.
•  Ondersteunt de organisatie bij systeem- en werkplekbeheer.

Wie je bent:
• In bezit van een afgeronde MBO-4 of HBO ICT-opleiding.
• Beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschri� .
• Minimaal vijf jaar relevante ervaring.
• Kennis van API’s met beheersing van Json en SOAP XML.
• Beheersing van programmeertalen SQL en C#.
• Kennis van MS SQL, Active Directory, Windows Server, MZ Azure en Offi  ce 365 is een pré.
• Kennis van ERP systemen, met in het bijzonder SAP Business One, is een pré.
• In bezit van een motorrijbewijs, uiteraard ook welkom met alleen een autorijbewijs!
• Flexibel en je houdt van diversiteit in werkzaamheden.
• Geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen in de ICT-wereld.

Wij bieden je:
• Een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
•  Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling middels cursussen en opleidingen.
• Een salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden die passen bij je lee� ijd en functie.
• Een werkomgeving waarin ruimte is voor ideeën en implementatie van nieuwe technologieën.
• Een dynamische werkorganisatie met toonaangevende marktpositie.

Klinkt deze functie je als muziek in de oren? Stuur dan snel je sollicitatie met motivatie en CV naar 
vacature@splashdesign.com t.a.v. Patrick Kant en wie weet tot snel!


