
Ak+ en Ak+ Special Forces maken gebruik van AFAS Profit, Insite en Outsite.  
Het functioneel beheer van deze applicatie neemt binnen onze eigen organisatie en die van onze klanten een steeds 
belangrijkere plek in. Er is sprake van het continue verbeteren van processen en de behoefte tot het herinrichten, 
testen, onderhouden en aanpassen van Profit, Insite en Outside. Daarnaast ondersteunen we klanten bij de 
implementatie en inrichting van ondersteunende planning en control software. Wegens uitbreiding van deze 
activiteiten zijn we op zoek naar een: 

Functioneel Applicatiebeheerder AFAS Profit partime-fulltime

Profiel 
Als functioneel applicatiebeheerder zorg jij ervoor dat 
de medewerkers van schoolbesturen (afdeling Financiën 
en Personeel- en Salarisadministratie Onderwijs en 
Facilitair zorgeloos hun werk kunnen doen. Waar nodig 
bouw jij rapportages, analyses of signalen. En zorgt 
voor goedwerkende koppelingen met andere software 
(vervanging, Arbo, planning en control, facturering e.d.). 
Je richt Insite in zodat de processen rondom mutatie- en 
andere formulierenstromen en autorisaties volledig zijn 
gedigitaliseerd. Je kan daarbij terugvallen op een kleine 
team en externe partners maar hebt ook zelf een flinke dosis 
inzicht in financiële administraties. Deze taken verricht je 
niet alleen voor de interne afdelingen maar ook vooral onze 
klanten die in ruime mate gebruik maken van AFAS Profit. 
Er ligt een fors werkterrein, daarmee biedt deze job een 
enorme uitdaging om een verdere groei door te maken. We 

zoeken daarom een ondernemende geest.

Functie
Voornaamste verantwoordelijkheden:
• Zorgen voor beheer, continuïteit en performance van het 
   functionele deel van AFAS Profit.
• Zorgen voor de optimalisatie en doorontwikkeling van 
   rapportages, analyses en signalen.
• Zorgen voor de (her)inrichting en doorontwikkeling van 
Insite en Outsite van door Ak+ beheerde AFAS-omgevingen.
• Beheren van gebruikers/ gebruiksdocumentatie, 
   autorisaties van door Ak+ beheerde AFAS-omgevingen.
• Implementatie van AFAS Insite omgevingen bij klanten 
   van Ak+.
• Inrichten en implementeren van ondersteunende
   planning en control software (Datapas, Capisci)
• Fungeren als vraagbaak voor onze medewerkers en 
   klanten; ondersteunt gebruikers.
• Bewaken van de datakwaliteit.
• Bijdragen aan de totstandkoming en 
   instandhouding van de ISO-certificering

Over AK+
AK+ heeft het tot haar missie gemaakt om Onderwijs- en 
Opvangorganisaties te ondersteunen in haar bedrijfsvoer-
ing. Het kan gaan om Financiële Dienstverlening, HRM en 
Salarisadministratie, Financiële consultancy en Interimdi-
ensten of Coaching.  
Bekijk ons team op: www.akplus.nl/team/

Over AK Special Forces
Als onderdeel AK+ verzorgen wij, onder de naam AK Special 
Forces, onderwijs detachering, werving & selectie en vervan-
gingscoördinatie. Ons doel is organisaties te voorzien van 
deskundige en betrokken mensen voor de middellange en 
lange termijn. Lees meer over AK Special forces: 
www.akspecialforces.nl/

akspecial forces
Onderwijsdetachering met passie 

Wat vragen wij
• Analytisch vermogen en procesgericht denken.
• Een ondernemende geest met goede sociale vaardigheden
• Kennis en/of affiniteit van AFAS Profit.
• Affiniteit met financiële administratie
• Het kunnen vertalen van functionele processen naar 
   specificaties en van daaruit naar de benodigde inrichting.
• Het kunnen bouwen van rapportages, analyses en signalen 
   binnen AFAS Profit.
• Hoog kennisniveau van Excel
• Kennis van de CAO Primair of Voortgezet Onderwijs en 
   Personeel- en Salarisadministratie strekt tot aanbeveling.

Locatie
Panovenlaan 1, 6525 DZ te Nijmegen

www.akplus.nl

Heb je interesse?
Stuur dan je CV en motivatie naar silke@akplus.nl
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