Over ons
Maître Paul B.V. is marktleider in Nederland in vers diepgevroren patisserie en heeft zich ontwikkeld tot één van de
grotere industriële patisserie banketbakkerijen van Europa. In Tilburg werken dagelijks ongeveer met 230
medewerkers om zo efficiënt en kwalitatief hoogwaardig mogelijk patisserieproducten te realiseren. Maître Paul
B.V. maakt onderdeel uit van het familiebedrijf Châteraisé. Châteraisé is een merknaam op het gebied van
exclusieve patisserie in Japan.
Wij zijn als bedrijf en als werkgever continue in beweging. We hebben een informele bedrijfscultuur en er is
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Wil je meer weten over ons? Ga dan naar onze website voor
meer informatie en een overzicht van onze actuele vacatures: www.maitrepaul.nl.
De functie
Heb je ervaring in het opzetten van beheeromgevingen en daarnaast heb je affiniteit programmeren? Dan hebben
wij een mooie positie voor een zelfstandige:

DATABASEBEHEERDER
(fulltime)

Je vindt het leuk om samen te werken en deelt graag je kennis en ideeën. Je hebt een breed interessegebied:
dataopslag, dataverwerking, security, database performance, applicatieomgevingen, netwerken en communicatie
zijn boeiende onderwerpen voor jou. Daarnaast heb je een grote affiniteit met de techniek en het beheer van
databases. Je bent hierbij kritisch. Jouw innovatieve en creatieve vaardigheden komen hierbij goed van pas.
Het doel van de functie is het structureren van de documenten en informatiestromen, zodat de
productiewerkzaamheden binnen Maître Paul B.V een soepele doorgang vinden. Hierbij is het van essentieel belang
dat je gevraagd en ongevraagd een bijdrage levert in een continue verbeteringsproces, bijvoorbeeld het up-to-date
houden, het stroomlijnen en het beheren van de digitale documentenstructuur. Je komt met verbetervoorstellen
voor verdere digitalisering en professionalisering van deze informatiestromen en processen. Hier zal je bezig zijn
met het analyseren van de processtappen, gegevensuitwisseling en het ontwikkelen van webapplicaties en
portalen. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de overdracht van het digitale proces richting diverse
afdelingen door middel van voorbesprekingen en evaluaties, het voorbereiden, ontwikkelen, testen implementeren
en beheren van het informatiesysteem inclusief de processen.
Profiel
Om in deze functie goed tot je recht te komen is het van belang dat jij jezelf herkent in het onderstaand
geschetste profiel:
 MBO+/HBO IT opleiding;
 Kennis en ervaring met opzet en beheer van databases;
 Kennis en ervaring met beveiliging van data en databases;
 Specialist in Excel;
 Enige ervaring met programmeren;
 Analytisch sterk;
 Probleemoplossend vermogen;
Wat bieden wij
Niet alleen onze producten, maar ook onze mensen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Er is ruimte voor
dynamiek, persoonlijke aandacht, opleiding, persoonlijke ontwikkeling en een prettige werkomgeving. Je krijgt de
ruimte om eigen initiatieven te ontplooien, een marktconform beloningspakket maakt dit aanbod compleet.
Interesse?
Graag ontvangen wij van jou een uitgebreide motivatiebrief en curriculum vitae. Deze kun je richten aan de HR
afdeling van Maître Paul B.V.: personeelenorganisatie@maitrepaul.com
Vragen?
Ben je enthousiast geworden maar zou je nog meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met de afdeling
HR via telefoonnummer 013-5951000.

