
 

Disclaimer: Door te solliciteren op een functie bij RRVE/FISCe geeft u automatisch toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. RRVE/FISCe zal 
uw gegevens alleen met de hiring manager bespreken. Indien u niet wordt geselecteerd, zullen wij alle van u bekende gegevens verwijderen. Indien wij uw 
gegevens in portefeuille wensen te bewaren, zullen wij u vooraf om toestemming vragen. Indien u een dienstbetrekking wordt aangeboden, zullen uw 
sollicitatiestukken worden bewaard in uw personeelsdossier. 

 
Red River – Van Eck BV (RRvE) en Food Ingredients Service Center Europe (FISCe),  
beiden onderdeel van het beursgenoteerde Amsterdam Commodities NV (Acomo), zoeken een ERP specialist 
ter versterking van deze organisaties.  
 
De huidige en toekomstige groei vraagt om state-of-the art ERP oplossingen in combinatie met gedigitaliseerde 
warehousemanagement systemen. Wij willen deze transities graag verder vormgeven met een ERP 
professional in ons team, met affiniteit van processen in projectvorm alsmede met ervaring in continue 
verbeter processen. 
  
We zoeken dan ook een ERP/Functionele specialist die kan laten zien dat zij/hij ervaring heeft met  
ERP projecten en/of het support/beheer daarvan. De ERP ervaring zal met name moeten liggen bij Microsoft 
Business Central dan wel Navision. Ervaring binnen de food(-manufacturing) industrie is een vereiste. 
  
Wat ga je doen? 
Als ERP specialist zal je verantwoordelijk zijn voor contacten met de Key-users van de diverse organisaties, de 
eindgebruikers en de verschillende service providers. In projectvorm zal je verantwoordelijk zijn om mee te 
denken in oplossingen en de ondersteuning van (Key-)users bij gebruik en training, alsook de liaison met de 
software partner en de sparringpartner voor de projectmanager zijn. 
Tijdens en tussen projecten door, zal de specialist samen met Key-users en de software partner komen tot 
voorstellen ter verbetering van de processen (gebaseerd op ervaringen, nieuwe inzichten dan wel nieuwe 
software mogelijkheden), het geven van additionele training etc. Samen met de software leverancier zal ook de 
planning voor verder onderhoud, het schema voor upgrades etc. worden opgesteld. Het begeleiden van de 
organisatie bij het nemen van deze meer geformaliseerde stappen in het Test-2-Productie proces zet de punt 
op de spreekwoordelijke i. 
 
Wat breng jij mee? 

- Je hebt (minimaal) een afgeronde HBO opleiding of vergelijkbaar; 
- Minimaal 5 jaar werkervaring met ERP in een soortgelijke functie, alsmede ervaring in de 

voedingsmiddelenindustrie is een vereiste; 
- Je bent initiatiefrijk, overtuigend, werkt en denkt systematisch; 
- Je bent pragmatisch en flexibel; 
- Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift); 
- Goede kennis van de Duitse taal is een pré  
- Je bent communicatief en sociaal vaardig; 
- Je kunt zowel in teamverband alsook zelfstandig functioneren; 
- Bij voorkeur woonachtig op max. 40 minuten reistijd van onze locatie te Etten-Leur. 

 
Wat bieden wij? 

- Uitdagende job voor meerdere gerenommeerde en sterk groeiende bedrijven; 
- Een afwisselende, zelfstandige functie met ruimte voor eigen initiatief; 
- Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 
- Er is ruimte en ondersteuning voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling; 
- Een prettige werkomgeving waarbij respect en waardering belangrijke aspecten vormen. 

 
 
Heb je interesse? Stuur je motivatie met uitgebreid CV onder vermelding van Vacature ERP Specialist per e-mail 
naar mw. J. de Ronde – HR & Corporate Recruitment: jderonde@acomo.nl 
 
 
 
 
 
 

~ Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld ~ 
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