B2B Integration Specialist (EDI)
Fulltime (32 - 40 uur), HBO, Oss

Vanwege voortdurende groei is INFORIT op zoek naar een gepassioneerde B2B Integration
Specialist, die opereert op het snijvlak van de logistieke business en IT. Je zorgt ervoor dat
onze klant prettig kan werken met onze software. Dat doe je in zeer nauwe samenwerking met
onze klant, waarbij je hun processen en onze applicaties goed moet kennen. In deze functie ligt
de nadruk op coördinatie en mapping-werkzaamheden: Je kent en begrijpt de EDIdocumentatie, kunt EDI-berichten lezen en controleren op juistheid en doorziet hoe deze
informatie terecht komt in de applicaties die je beheert. Je begrijpt hoe relevante data in de
database wordt opgeslagen en kunt de mapping testen op juistheid. Je bent verantwoordelijk
voor het coördineren van EDI-werkzaamheden, hieronder valt zowel een stuk
projectmanagement als communicatie richting klanten en derde partijen. Nadat je een
inventarisatie hebt gedaan van de verbinding, berichten en mapping, overhandig je deze
informatie aan de developers die het gaan bouwen. Je werkt vervolgens nauw samen om te
zorgen dat alles op de juiste manier wordt gerealiseerd en houdt ondertussen de klant op de
hoogte.
Af en toe zal het nodig zijn op locatie van de klant aanwezig te zijn (Rotterdam, Barneveld).
INFORIT biedt in de internationale logistieke sector een pakket aan van innovatieve software
voor transportmanagement. Onze missie is deze aansturing, planning, en uitvoering zo goed
mogelijk voor te bereiden, te begeleiden en uit te laten voeren door middel van moderne
software die alle gebruikers in de keten helpt. Daarnaast zijn we een bedrijf dat het belangrijk
vindt dat mensen plezier hebben in hun werk en zichzelf kunnen zijn. We hebben een hecht
team met een informele sfeer, waar collegialiteit voorop staat. We hebben nauwe banden met
onze klanten en er is sprake van direct contact met key-users, zodat je weet hoe onze software
wordt gebruikt en wat de gebruiker nodig heeft.

Wij bieden:
- Een flexibele en informele werkomgeving;
- Een sterk en enthousiast team;
- Voldoende doorgroeimogelijkheden op persoonlijk en technisch vlak;
- Een passend salaris;
- Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fitness abonnement, sporten
onder werktijd en flexibele werktijden.

Wij zoeken:
- Iemand met een aantoonbaar HBO of HBO+ werk- en denkniveau;
- Die de Engelse en Nederlandse taal goed beheerst;
- Die kennis heeft van logistieke processen (vereist);
- En kennis bezit van B2B integratie, EDIFACT en ANSI;
- En kennis heeft van Json en XML;
- En bij voorkeur van diverse EDI communication protocols;
- In het bezit van een rijbewijs;
- Die zich herkent in de volgende eigenschappen:
klantvriendelijk, communicatief vaardig, probleemoplossend vermogen, analytisch.

Wil je solliciteren?
Stuur dan je CV en een motivatie brief naar Lex Dogterom: solliciteren@inforit.nl en voor meer
informatie over de functie bel naar 06-15144561. Geschikte kandidaten nodigen wij uit voor een
(online)gesprek om kennis te maken.
Wij zoeken vaste uitbreiding voor ons team, het betreft GEEN INHUUR.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt NIET op prijs gesteld.

