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De Texelse Bierbrouwerij is in 1999 opgericht en gevestigd in een oude zuivelfabriek
in Oudeschild op het eiland Texel.
Sinds 1999 maken de brouwmeesters van de Texelse Bierbrouwerij hun bijzondere
bieren. Gestart met 4 type bieren die tot op heden nog steeds deel uitmaken van de
Texels familie. Sinds 2007 vindt er export naar het vasteland plaats en is er door
samenwerking met verkooporganisaties inmiddels landelijke distributie.
De brouwers van Texels produceren hun bijzondere, hooggistende bieren op
beproefde manier, in traditionele koperen ketels. Het bedrijf ontwikkelt zich en wordt
steeds verder geprofessionaliseerd. Op dit moment worden er 12 verschillende
speciaal bieren gebrouwen. Het meest bekende bier van Texels is ‘Texels
Skuumkoppe’ en de seizoensbieren vervullen een steeds belangrijker rol binnen de
portfolio. Texels is landelijk verkrijgbaar in zowel horeca, retail als online.
Voor op de brouwerij op Texel zijn wij op zoek naar:PROJECTMANAGER/APPLICATIE
BEHEERDER ERP
Wat ga je doen?
Jij draagt er zorg voor dat ons nieuwe ERP systeem wordt geïmplementeerd . Je gaat
alle requirements omtrent het ERP-systeem in kaart te brengen en vertalen naar
nieuwe werkbare functionaliteiten. Door je kennis van de business (productie,
magazijn, in- en verkoop) weet je de vertaalslag te maken van de praktijk naar het
ERP-systeem.
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Je rapporteert aan de financieel manager. Wie ben jij? Je hebt een afgeronde
IT-gerelateerde Hbo-opleiding; Ervaring met het voorbereiden, opzetten, inrichten en
onderhouden van een MKB ERP systeem, bij voorkeur binnen een brouwerij; Je hebt
werkervaring in het ontwerpen en realiseren van administratieve
informatiesystemen; Je bent analytisch en resultaatgericht Je bent collegiaal en kan
goed samenwerken Zelfstandig kunnen opereren binnen de organisatie Wonend op
Texel of bereid een aantal dagen op het eiland te zijn Wat krijg jij er voor terug?
Een uitdagende baan, met volop mogelijkheden om binnen een sterk groeiend
bedrijf te ondernemen en je ambities waar te maken. Daarnaast vind je bij ons een
open en informele werkomgeving, waar kernwaarden als Trots, Vrij, Persoonlijk,
Scherp en Genieten voorop staan.
En ja, op zijn tijd een heerlijk biertje proeven uit onze ruime selectie van mooie
bieren in ons eigen proeflokaal op Texel! De Texelse Bierbrouwerij biedt: Een
uitdaging waar nog volop kansen liggen; Een werkgever die persoonlijke aandacht
heeft voor de individuele medewerker en je de mogelijkheid biedt om zowel
persoonlijk als vakinhoudelijk te ontwikkelen; Werken in een team met collega’s die
trots zijn op hun producten, hard werken en ook zeker genieten; Goede primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden afhankelijk van opleiding en ervaring. Interesse?
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en voel je je aangesproken door deze
vacature? Verras ons dan met je motivatie. Stuur je cv en motivatie vóór 31
december a.s. naar de Texelse Bierbrouwerij t.a.v. K. van den Boomgaard via
personeelszaken@texels.nl

Texelse Bierbrouwerĳ BV • Schilderweg 214b • 1792 CK Oudeschild - Texel • Telefoon +31 (0)222 320 325 • www.texelsbier.nl • info@texelsbier.nl
ABN AMRO 56.28.15.120 • IBAN NL11 ABNA 0562 8151 20 • BIC ABNANL2A • KvK NW-Holland 37112526 • BTW nr. NL8135.12.402.B.01

