SOLUTIONS ARCHITECT
Als solutions architect speel je een cruciale rol in onze digitale transitie

Jij weet welke IT-oplossing de beste keus voor onze toekomst is

Balans tussen vernieuwen, beheren en ontwikkelen

Je creëert en ontwikkelt groeikansen voor Priva

Priva creëert een klimaat voor groei. Het is Priva’s missie om een optimale omgeving te creëren
waarin zowel planten als mensen zo goed mogelijk kunnen werken, groeien en zich kunnen
ontwikkelen. Wij bieden wereldwijd oplossingen voor tuinbouw, gebouwautomatisering en alles
daartussenin. Wij zijn leidend in de ontwikkeling en productie van technologie voor het
optimaliseren van omgevingscondities en processen. Wij zijn er dan ook trots op dat onze
oplossingen resulteren in een lager verbruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals energie en
water.
Onze ambitie is het introduceren van vernieuwende digitale proposities die nauw aansluiten op
bestaande en nieuwe behoeften van onze klanten wereldwijd. Daarbij gaan we de transitie
maken van product naar dienst, van firmware naar cloudware, en willen we de relatie met onze
eindklanten verder versterken. Om deze ontwikkelingen te versnellen zijn we op zoek naar een
ervaren en ambitieuze solutions architect.

Wat doe je als Solutions Architect bij Priva?
Als Solutions Architect (SA) zorg je voor een logische samenhang tussen systemen en services
die onze verkoop- en distributiekanalen ondersteunen. Het uiteindelijke doel is een
overzichtelijke customer journey te creëren. Vanuit een duidelijke visie en context worden onze
services de komende jaren uitgebreid en gedigitaliseerd. Jij gaat dit proces aan de technische
zijde bewaken en wordt verantwoordelijk voor de (langetermijn)keuzes in het vernieuwen,
ontwikkelen en beheren van onze techniek en systemen, alsmede voor interne IT-systemen die
onze bedrijfsvoering ondersteunen.
Dit betreft een nieuwe functie binnen Priva, wat betekent dat het in het begin flink pionieren en
aanpoten wordt. Je toont hierin ondernemerschap, neemt initiatief en durft keuzes te maken. Je
gaat op een open en transparante manier de discussie aan, zonder dat dit afbreuk doet aan

jouw of onze focus en de doorlooptijd van de verbeteringen.
Jouw taken en verantwoordelijkheden:
· Jij beheert ons portfolio van digitale services, oplossingen, externe tools en platformen zodat
deze aansluiten op de behoeftes van onze klanten
· Identificatie van problemen en behoeftes m.b.t. data-integratie, systeembeheer en ITprocestechnologie. En het ontwerpen van een passende oplossing hiervoor
· Het uitvoeren van business impact- en risicoanalyses op lange en korte termijn
· Je levert een actieve bijdrage aan belangrijke thema’s zoals schaalbaarheid en customer
experience
Samengevat zorg jij voor de logische verbinding tussen onze verschillende IT-systemen zodat
deze onze service richting klanten maximaal ondersteunen en onze interne organisatie in staat
stelt om optimaal support te leveren.
Wie ben jij en wat breng je mee?
Vooropstaat dat jij je kunt vinden in de missie van Priva, dat je onze (technische) uitdaging snapt
en dat je hierdoor gemotiveerd wordt. Het betreft een stevige en complexe functie, dus we zijn
op zoek naar een ervaren kandidaat, die het klappen van de zweep (her)kent.
· Afgeronde hbo- of wo-opleiding in een IT-richting met aantoonbare kennis en vaardigheden
· Minimaal 7 jaar werkervaring in een complexe IT-rol zoals DevOps, engineer of IT-manager (Of
Solutions Architect uiteraard)
· Ervaring met systemen zoals MSDynamics, Axapta, Azure, Sitecore en Zuora
· Je hebt zeer sterke analytische vaardigheden en durft (lastige) keuzes te maken
· Ervaring in meerdere complexe transformatieprojecten of vergelijkbare trajecten
· Sociaal en communicatief vaardig in het Nederlands en Engels
· Je zit in een fase van je carrière waarin je bewuste keuzes neemt. Je kunt ons duidelijk
uitleggen waarom je voor Priva en deze specifieke functie kiest
Wat heeft Priva jou te bieden?
Bij Priva creëren we niet alleen ‘a climate for growth’ voor onze klanten, maar ook voor jou. Wij
geloven dat vertrouwen in talent en ruimte geven aan ontwikkeling het beste in mensen naar
boven haalt en hechten veel waarde aan een gezonde en prettige werkomgeving.
Priva biedt excellente arbeidsvoorwaarden en groeimogelijkheden die we graag tijdens een
gesprek met jou bespreken. Ons kantoor in De Lier biedt o.a. sportgelegenheid, een restaurant
met dagelijks verse gerechten, flexwerkplekken, ontspanning met potjes Air-hockey en een
gezellige vrijmibo. Daarnaast hebben we een actieve personeelsvereniging die regelmatig uitjes
en events organiseert.
Solliciteer nu als Solutions Architect bij Priva
Ben jij een ervaren probleemoplosser die moeiteloos complexe knopen doorhakt en risico’s
ziet voor ze ontstaan? Stop jij je energie in het vinden van oplossingen die bijdragen aan een
duurzame wereld en tevredenheid van onze klanten? Solliciteer dan nu via het formulier
onderaan deze pagina.
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Functie
Solutions architect
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Master of vergelijkbaar

Werkervaring
Senior
Contract Type
32-40 uur
Locatie
De Lier - Netherlands
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