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

onderneming met de focus op het produceren van verse, premium vruchten- en 

groentensappen, smoothies en shots. Fruity Line is Europees marktleider sinds 2015. 

We sourcen wereldwijd de meest verse en smaakvolle groenten en fruit die 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 
In deze duo-baan ben je als Projectleider ICT in staat om belangrijke verbeteringen met en in de organisatie te 
realiseren. Je organiseert een keyuserorganisatie, je maakt projectplannen en voert deze uit. Je spreekt de taal 
van de productievloer, je bent vaak op de vloer en hebt affiniteit met een productieomgeving, bij voorkeur in de 
food. Om deze rol tot een succes te maken ben je proactief en gericht op het realiseren van oplossingen en 
resultaten. Voor grote projecten maak je een projectplan en planning, richt je zo nodig een projectorganisatie in 
en bewaak je de voortgang en kwaliteit. Daarnaast ben je als Functioneel Applicatiebeheerder ERP 
verantwoordelijk voor het operationeel houden, beheren en optimaliseren van de ERP-applicatie Reflex en 
enkele andere applicaties. Je leert de applicaties kennen, spreekt met de gebruikers over veranderingen en 
ontwikkelingen en lost incidenten op. Hierbij denk je mee over de procesinrichting van de applicaties waarbij je 
deze test en implementeert op de gevraagde functionaliteit. Hierbij verzorg je gebruikersdocumentatie en 
instrueer je eindgebruikers. Je hebt contact met de helpdesk van de leverancier en zo nodig met consultants. 
Je rapporteert over lopende projecten en probleemsituaties aan de Manager ICT.  
 
Werkomgeving 
Fruity Line is een sterk groeiende organisatie. Om deze groei te faciliteren staan er een groot aantal projecten 
op de agenda. De afdeling ICT bestaat naast jou uit een Bedrijfsinformatieanalist, een helpdeskmedewerker/jr 
Systeembeheerder, een sr. Systeembeheerder en een collega Projectleider ICT (vacature). Met deze collega’s 
en de Manager ICT bespreek je lopende projecten en relaties tussen projecten. We bouwen aan een 
professioneel, resultaatgericht en informeel team dat gericht is op samenwerking en elkaar ondersteunt. Voel 
jij je aangesproken om de afdeling te komen versterken? 
 
Profiel 
Als persoon heb je een resultaatgerichte instelling en een ambitieus karakter. Je hebt overtuigingskracht en 
bent een doorzetter. Met jouw open karakter en flinke dosis humor kun je goed jouw weg vinden in de 
organisatie. Je vindt het een uitdaging om zowel op persoonlijk als organisatievlak te verbeteren en te 
ontwikkelen. Verder ben je in staat snel te schakelen tussen diverse werkzaamheden zonder de prioriteiten uit 
het oog te verliezen.   
 Je hebt minimaal hbo denk- en werkniveau, bij voorkeur in (bedrijfskundige) informatica. 
 Je hebt 3-5 jaar werkervaring binnen een soortgelijke functie. 
 Je hebt kennis van Erp-systemen, waarvan Reflex Systems een pré is. 
 
Informatie: 
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met: 
Luc Pastoor, Manager ICT: 0344-672030 
Schriftelijke sollicitatie met CV graag per mail naar: Hilde.vanDuijn@fruity-line.nl 
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