IT MANAGER
Full time IT manager die Quatra van een semi naar een heel sterk gedigitaliseerde firma brengt.
Quatra is marktleider in België, Luxemburg en Frankrijk voor het inzamelen van gebruikte frituurolie.
Wij halen deze op bij meer dan 35.000 inzamelpunten en verwerken ze tot grondstof voor de
productie van biodiesel of biochemicals/plastics van de tweede generatie uit afval.
Wij zijn een relatief jong bedrijf en bestaan onder onze huidige vorm sinds 2009. Onze fabriek en
hoofkantoor zijn gevestigd te Lokeren en op een periode van 9 jaar zijn we gegroeid van 3 naar meer
dan 100 werknemers. Door blijvend te investeren in geschikte medewerkers, kwalitatief materiaal en
verbeterde klantenservice, hebben we op korte termijn een sterke groei meegemaakt.
Wij voelen dat er op digitaal (IT) vlak nog veel ruimte tot verbetering is en daarvoor willen we een
nieuwe job binnen onze structuur creëren. We zoeken iemand die de volledige leiding kan nemen
over alle hardware en software binnen ons bedrijf.
Wij zijn op zoek naar een full time IT- manager die Quatra van een semi naar een heel sterk
gedigitaliseerde firma brengt.

Uw rol :
Je analyseert ons huidig systeem van werken en aan de hand van de pijnpunten gaan we bekijken
waar we best eerst op inzetten. Je maakt hiervoor een plan van aanpak. Met dit plan zoek je
geschikte partners om mee samen te werken om op relatief korte termijn een verbeterde oplossing
te realiseren. Je bespreekt mogelijke oplossingen met de directie en na groen licht volg je dit van
nabij op en stuurt bij waar nodig. Je test vervolgens de realisaties en zorgt ervoor dat deze correct en
vlot worden geïmplementeerd.
Je moet ook in staat zijn zelf te programmeren zodat we ook intern projecten kunnen opstarten en
afronden.
Naast deze uitgebreidere projecten zijn er ook hier en daar kleinere problemen die je het hoofd moet
bieden. Je kan hier flexibel mee om gaan en werkt efficiënt.

Geplande projecten:
Intern:
Dit gaat van CRM, ERP, boekhoudprogramma’s, betalingssystemen, routeplanners, track and trace
systemen, beveiligingssystemen, tijdregistratie systemen, PLC koppeling, tracering systeem van onze
inzamelrecipiënten koppelen…

Extern:
Je ontwikkelt een applicatie voor chauffeurs zodat die makkelijk en zorgeloos kunnen werken en
weten wat ze moeten doen. Deze app moet tevens te allen tijde een live communicatie met het
bureel mogelijk is.
De bedoeling is dat we op ieder moment op een andere locatie gebruikte frituurolie kunnen
inzamelen en de chauffeur enkel de applicatie op zijn telefoon dient te installeren en van start kan

gaan. Een 70 tal chauffeurs zullen van deze applicatie gebruik maken en dit zal in de toekomst nog
groeien.

Commercieel:
Het verder ontwikkelen van de webshop, applicatie voor klanten, koppeling voor klanten met ons
CRM-systeem, planning, mailing en facturatiesysteem.

Concrete competenties:
-

-

Je identificeert, verduidelijkt, documenteert en communiceert zakelijke oplossingen (dit doe
je door ons volledige proces te volgen, te analyseren);
Na deze analyse zoek je oplossingen die onze business beter, sneller en efficiënter laten
draaien;
Je communiceert deze bevonden oplossingen met de directie, en werkt eventuele
bijkomende suggesties verder uit;
Je zoekt voor de goedgekeurde veranderingen de beste oplossing. Je kan zelf programmeren
maar hoofdzaak is dat je als project owner het eindresultaat voor ogen blijft houden, en
hiervoor eventueel verschillende bestaande systemen kan integreren;
Je organiseert en documenteert vervolgens de overgang naar het nieuwe systeem.
Je monitort de implementatie en rapporteert en corrigeert waar nodig.

Uw profiel:
-

Je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring binnen dit domein;
Je bent perfect Nederlandstalig en goed Engelstalig en matig Franstalig;
Je bezit een Bachelor of master diploma ICT of je bent evenwaardig door ervaring;
Je hebt IT ervaring en aantoonbare affiniteit met IT;
Je hebt ervaring UML, HTML, CSS, JavaScript, SQL, VBA, Java, Oracle;
Je hebt ook een eerste ervaring in het digitale veld (mobile en web applicaties);
Je bent op de hoogte van de uitdagingen binnen de digitale wereld met betrekking tot UX/UI,
web technologieën, analytics;

Je zoekt een vaste job met veel mogelijkheden binnen een kerngezond, sterk groeiend bedrijf met
internationale ambities. Solliciteer dan zeker bij ons voor deze job en we ontmoeten je graag.

stuur je cv naar: jobs@quatra.com
Pol Van Pollaert
0498575655

