
 
 

Vacature ICT manager    
40 uur  

Standplaats: Hengelo  
  
 
Help jij onze organisatie naar een hogere automatiseringsgraad? Volg jij ICT trends en ontwikkelingen op de 
voet waardoor jij kansen voor de organisatie ziet? Vind je het prettig verantwoordelijk te zijn voor meerdere 
projecten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Dit zijn wij  
Morssinkhof Groep is het moederbedrijf van diverse productie- en handelsondernemingen. Met vijf eigen 
productielocaties zijn wij fabrikant en leverancier van betonnen GWW- en sierbestratingsproducten die 
via Morssinkhof Infra worden verkocht. Met Brinkman baksteencentrum leveren we straatbakstenen en 
gevelstenen voor de zakelijke markt. Met onze handelsonderneming TuinVisie leveren we tuinmaterialen voor 
de consumentenmarkt via een netwerk van dealers en hoveniers. En met onze dochteronderneming  
Decor Son produceren we onder andere wanddecoratiematerialen, consumentenverpakkingen zanden 
& siergrinden en zijn we de groothandel voor de DHZ-branche. Binnen ons totale bedrijf werken ruim 300 
medewerkers.   
  
De werkzaamheden van de toekomstige ICT manager bij Morssinkhof Groep zijn gericht op de 
beleidsontwikkeling en operationalisering van de ICT binnen de organisatie. Je fungeert als een spin in het web 
voor alle digitale werkprocessen. In deze rol adviseer je de directie over mogelijkheden, veranderingen en 
innovaties op het gebied van ICT en ben jij een volwaardige gesprekspartner. Je bent verantwoordelijk voor het 
beleid, budget en de doelstellingen op ICT gebied. Je draagt zorg voor het implementeren van (nieuwe) 
technische of infrastructurele oplossingen. Door jouw enthousiasme en heldere communicatiestijl fungeer je 
als aanjager van de ICT innovatie binnen de totale groep. Wanneer jij behoeften signaleert op het ICT technisch 
vlak draag je zelfstandig ontwikkelingsmogelijkheden en efficiënte automatiseringsoplossingen aan. Door jou 
gebeurt dit allemaal in een veilige digitale werkomgeving.  
 
Dit ben jij  

• Je hebt een afgeronde hbo-of wo-opleiding richting ICT/informatica. 
• Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie en ervaring in een 

aansturende rol.  
• Je hebt kennis van en ervaring met technologieën op het gebied van ICT. 
• Je hebt ervaring op het gebied van ICT-projectmanagement. 
• Je kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van EDI, IT-security en mobile content is 

helemaal up to date. 
• Over BI-systemen en ERP-systemen hoeven we jou niets meer uit te leggen. 
• Je hebt een flinke dosis kennis van procesmanagement, methodieken en modellen. 
• Je bent ijzersterk in het inrichten en optimaliseren van informatiesystemen. 
• Je loopt warm voor een sluitende beveiliging op IT gebied. 
• Je hebt ervaring op het gebied van applicatiebeheer, informatiemanagement en het financiële 

domein.  
• Je bent een prettige en professionele gesprekspartner voor collega’s en leveranciers. 

 
Dit is jouw beloning  

• Een nieuwe uitdaging bij een platte organisatie waar je bij iedereen mag binnenlopen.  
• Een afwisselende baan met veel ruimte voor eigen inbreng. 
• De mogelijkheid om opleidingen te volgen om je kennis up-to-date te houden.  
• Salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie en jouw werkervaring.   
• Zeer nette secundaire arbeidsvoorwaarden (onder andere 25 vakantiedagen en 12 adv-dagen, een 

goede pensioenregeling, 3,5% eindejaarsuitkering en diverse aantrekkelijke personeelsregelingen). 
 
  



 
 
Zin in een afspraak?  
Ben jij de innovatieve, resultaatgerichte ICT manager die wij zoeken? Laat ons dan weten dat je graag 
een afspraak met ons wilt maken. Dit kan via e-mail aan de afdeling HR: hr@morssinkhof-groep.nl, of 
telefoon: 074 – 242 60 00. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Geert Morssinkhof via 
telefoonnummer: 074 – 242 60 00 of per e-mail: g.p.morssinkhof@morssinkhof-groep.nl.   
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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