
Bedrijfsprofiel 

AK+ is een organisatie die sinds 5 jaar het tot haar missie gemaakt heeft om Onderwijs- en Opvangorganisaties te onder-

steunen in haar bedrijfsvoering. Wij zijn werkzaam voor 25 schoolbesturen op het gebied van financiële dienstverlening, 

HRM en salarisadministratie. Financiële consultancy, Interimdiensten en applicatiebeheer behoort ook tot ons diensten-

pakket.  AK+ is snelgroeiend en bestaat op dit moment uit een groep van 13 enthousiaste en flexibele dames en heren. 

De sfeer is casual, er is hier plek voor iedere persoonlijkheid en op dit moment zoeken wij een:

Functioneel beheerder partime-fulltime

Functie 
Jij zorgt ervoor dat de medewerkers en klanten (financiën en 

personeel- en salarisadministratie & facturatie) zorgeloos hun 

werk kunnen doen. Je richt Insite in zodat de processen rondom 

mutatie- en andere formulierenstromen en autorisaties volledig 

zijn gedigitaliseerd. Deze taken verricht je niet alleen voor 

zowel AK+ intern als voor onze opdrachtgevers 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 zelfstandige 

aanpakker. 

Verantwoordelijkheden
• Beheren van de continuïteit en performance van het 

   functionele deel van AFAS Profit.

• Optimaliseren en door ontwikkelen van rapportages, 

   analyses en signalen.

• Zorgen voor de (her)inrichting en doorontwikkeling 

   van Insite en Outsite van door AK+ beheerde AFAS-

   omgevingen.

• Bijdragen aan het verbeteren van interne IT-processen.

• Beheren van gebruikers/ gebruiksdocumentatie, 

   autorisaties van AFAS-omgevingen

• Implementatie van Insite omgevingen op locatie en 

   intern

• Fungeren als vraagbaak voor onze medewerkers en 

   klanten; ondersteunt gebruikers.

• Bewaken van de datakwaliteit.

• Bijdragen aan de totstandkoming en instandhouding van 

   de ISO-certificering

• Verantwoordelijk voor de optimalisatie, ontwikkeling en 

   beheer van applicaties voor onze klanten

ak

Functie-eisen
• Analytisch vermogen en procesgericht denken, 

   scheiden van hoofd- en bijzaken.

• Klant-, resultaat-, en oplossingsgericht, sociaal en 

   communicatief sterk 

• Affiniteit met applicaties en (digitale) werkprocessen.

• Kennis van en affiniteit met HR-processen & ICT

• Het kunnen bouwen van rapportages, analyses en signalen 

   binnen AFAS Profit.

• Hoog kennisniveau van Excel. Kennis van Power BI 

   is een pre.

• Kennis van de CAO Primair of Voortgezet Onderwijs strekt 

   tot aanbeveling.

• Stressbestendig

Aanbod
• Nieuwe afdeling die door jou uitgebouwd kan worden 

• Werken in een organisatie die volop in beweging is

• Secundaire mogelijkheden als doorgroei en ontwikkeling/

   opleidingen

• Eigen inzicht in de organisatie

• Prettig en informeel team 

• Uren in overleg (full- of parttime)

Locatie
Panovenlaan 1, 6525 DZ te Nijmegen | www.akplus.nl

Is je interesse gewekt en matched het profiel met dat van jou? 

Aarzel dan niet en mail je cv met motivatie naar 

silke@akplus.nl o.v.v. Functioneel beheerder. Ga je de kans pakken om 
te groeien als beheerder 
en persoon in een 
uitdagende functie? 
Grijp hem! 


