
 

 

Manager ICT (40 uur per week) 

 

 

 

Fruity Line, opgericht in 2008, is een jonge, sterk groeiende, internationaal 

opererende onderneming met de focus op het produceren van verse, premium 

vruchten- en groentesappen, smoothies en shots. Fruity Line is Europees 

marktleider sinds 2015. We sourcen wereldwijd de meest verse en smaakvolle 

groenten en fruit dat we rechtstreeks naar onze Nederlandse productieplant in 

Ochten transporteren om daar te verwerken. 

 

Bij Fruity Line werken momenteel ca. 375 medewerkers. De bedrijfscultuur van 

Fruity Line kenmerkt zich als betrokken, hands-on en no-nonsense. 

 
 
De functie 
Als ICT manager ben je verantwoordelijk voor alles op het gebied van ICT. En dat “alles” loopt 
van ICT infrastructuur, hardware, datalijnen, telefonie, MS office-pakket, specifieke software tot 
Wifi en applicatiebeheer.  
Een duizendpoot dus, maar vooral iemand die de ICT kan verbinden met de gebruikers en 
processen. Je bestudeert ontwikkelingen en vertaalt deze naar ICT-beleid. Ook faciliteer, 
adviseer en ondersteun je de directie en het management bij de informatievoorziening. Je zorgt 
ervoor dat de ICT-processen geoptimaliseerd zijn met de juiste hardware, software en 
procedures. Daarbij maak je risicoanalyses en onderhoud je contacten met leveranciers. Je ben 
in staat om de wensen vanuit de business te analyseren en vervolgens te vertalen naar 
concrete oplossingen. Verder geef je leiding aan de afdeling ICT, bestaande uit 4 medewerkers 
en 1-3 ingeleende medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden 
van het afdelingsplan. Je rapporteert aan de Algemeen Directeur. 
 
Profiel 
In deze functie is het van belang dat je snel kunt schakelen tussen de verschillende niveaus in 
de organisatie zonder de prioriteiten uit het oog te verliezen. Je beschikt over een HBO 
opleiding (Informatica, Bedrijfskunde, Informatiemanagement), aangevuld met tenminste 5 jaar 
werkervaring binnen een soortgelijke functie. Je hebt ruime kennis van ictprocessen en 
applicaties, bij voorkeur in de foodsector of in een productie omgeving.  
 
Informatie: 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met: 
Hilde van Duijn, Manager HR: 0344-672030 
Schriftelijke sollicitatie met CV graag per mail naar: hilde.vanduijn@fruity-line.nl 
 


