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Wie zijn wij? 

Ons omvangrijk DMS systeem CarIT ontwikkelen we exclusief voor de auto-

industrie. Het is onze core business. Met collega’s en partners in verschillende 

landen werken we met elkaar aan ons toonaangevend dealer management 

systeem. 

De meeste collega’s zijn in hun werkervaring verbonden geweest aan de 

automotive sector. Zo werkten onze consultants in hun loopbaan bij leveranciers 

van automotive software of bij dealers en/of fabrikanten. Al deze ervaringen 

gebruiken we om van CarIT het beste dealer management systeem te maken.  

Audev zet u als dealer aan het stuur; CarIT drives your business. U heeft altijd 

zicht op uw bedrijfsprocessen en maakt beslissingen aan de hand van 

betrouwbare data. Zo bouwt u aan een goede relatie met uw klanten en uw 

leveranciers. Dat is onze drive al sinds 1989. 

Onze eigen ontwikkelde software vormt de administratieve backbone van een 

dealerbedrijf en heeft impact op alle processen binnen het bedrijf. Als strategisch 

partner helpen wij onze klanten bij een efficiënte bedrijfsvoering. Daarbij 

koppelen we met vele externe partijen. Wil je graag hands-on aan de bak en ben 

je technisch sterk? 

Wij zoeken iemand die graag voor langere tijd voor één werkgever wil werken en 

wil mee bouwen aan onze toekomst. Ons toonaangevend DMS (Dealer 

Management Systeem) is gebaseerd op de laatste BBj (BASIS) techniek, een 

laag op JAVA. We verwachten niet dat je hard gaat ontwikkelen, maar dat je wél 

geïnteresseerd bent in de techniek en de methodes en daarbij technisch advies 

kan geven. Ons DMS koppelt met vele externe systemen en dus is het van 

belang dat jij overzicht hebt van de verschillende technieken. 

Wat ga je doen? 

• De installatie, optimalisatie en monitoring van onze applicaties en 

databases; 

• De ondersteuning bij het analyseren en oplossen van complexe technische 

incidenten; 

• Het inventariseren, adviseren en optimaliseren van de systeeminrichting 

van onze applicaties bij onze klanten; 



 

• Omdat ons systeem integreert met vele andere (externe) systemen ga jij 

hierin een grote rol spelen in de vertaling naar de processen binnen ons 

DMS; 

• Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen m.b.t. IT-security; 

• Je denkt mee en optimaliseert deze securityoplossingen, maar geeft ook 

advies in de optimalisatie van de systeem- en software beveiliging bij 

klanten; 

• Je adviseert en ondersteunt het development team; 

• Uiteraard geef je ondersteuning aan een optimaal gebruik van onze 

databases (BBj); 

• Je onderzoekt diverse back-up strategieën en replicatie mogelijkheden; 

• Het opstellen/onderhouden van de systeemdocumentatie is een standaard; 

• Je neemt deel als applicatiedeskundige in onze migratie/upgrade 

trajecten; 

• En uiteraard volg je de marktontwikkelingen en vertaalt deze naar een 

optimaal presterend systeem. 

Wie ben jij? 

• Je hebt een relevante HBO/WO-opleiding. Of een vergelijkbaar werk- en 

denkniveau; 

• Je hebt veel kennis van het beheer van IT-infrastructuren en de 

componenten daarin (authenticatie, applicaties, servers, netwerk); 

• Je hebt een visie op security management. Je kan beleid interpreteren en 

vertalen naar maatregelen; 

• Je hebt grondige kennis van (technische) standaarden op het vlak van 

informatiebeveiliging. 

• Je spreekt goed Nederland en Engels op professioneel vlak;  

• Je hebt bij voorkeur kennis van de Automotive sector;  

• Je bent bekend met Agile Scrum/KanBan; 

Verder 

• Heb je een goed analytisch vermogen; 

• Kan je goed projectmatig werken en ben je een teamplayer; 

• Je kan risico's inschatten en de juiste afwegingen maken. Je komt tot een 

weloverwogen oordeel, op basis van de informatie die je verzamelt; 

• Je kunt je goed verplaatsen in anderen en bent klantgericht. Je hebt oog 

voor de wensen van de klant en speelt daarop in; 

• Je hebt ervaring met het opstellen van documentatie zoals 

procesbeschrijvingen, procedures en werkinstructies. 

Je IT kennis bestaat onder andere uit: 

• Windows Server omgevingen; 

• Algemene database kennis;  
• JAVA environment; 



 

• VMware; 

• IP-netwerk kennis; 

• SQL. 


