
 

Vacature IT manager 

Even onszelf voorstellen… 

 

Think global, act local. Een filosofie die leidt tot vier divisies. Elkeen focust op zijn producten, 

muziek of accessoires én distributiekanalen (independents, custom installation en (r)e-tailers). 

Met Unica slaan we ook de brug naar dropshipments. Lees, een btc benadering. 

Onze divisies zijn gericht op de creatie van een meerwaarde binnen het segment van geluid, 

muziek en/of accessoires. Uiterlijk verschillen beiden productgroepen (Music en Accessories) 

grondig van elkaar, maar uiteindelijk hebben ze beide dezelfde doelstelling. Het creëren van een 

eigenheid voor elk persoon. Het genieten in een atmosfeer, een uiting van je eigenbeeld, het 

opgaan en gebruiken van digitale devices. Een rood hoesje laten passen bij de rode handtas kan 

hetzelfde effect hebben als de dreun van een zuivere bas in een kerk. Een pocketcharger kan 

al even nuttig zijn dan een handige draadloze luidspreker. Beide divisies richten zich tot elke 

consument en doen dit via de retailers, independents en de electro groothandels. Met een 

hoge kwaliteit en gekende servicegraad. 

Zowel House of Music als House of Accessories hebben een marktleiderschap in de Benelux. 

Sonoprof is dan weer actief in Frankrijk. Met het Belgische merk ArtSound zijn we Europees 

actief in 17 landen. 

  



 

Waar zijn wij naar op zoek? 

Als IT manager van House of Music en Accessories (HOMA) moet je  bijzonder leergierig zijn 
en constant de nieuwe evoluties op de markt volgen. Uiteraard is een passie voor computers 
een absolute must maar je mag geen computernerd zijn. Als IT manager, werk je immers altijd 
binnen een team. 

Als onze IT manager sta je in voor de dagelijkse werking van de IT-infrastructuur in de 
onderneming. Je zorgt er  voor dat de IT apparatuur, de hard- en softwarepakketten en de 
netwerken efficiënt werken. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor de werking en 
het onderhoud van de bestaande netwerken, gegevensopslag, telefonie en servers. Daarnaast 
is veiligheid één van je stokpaardjes.  

 Als IT manager onderhoud je nauwe contacten met andere afdelingen. Want jij bent vaak het 
aanspreekpunt voor collega’s die vragen hebben over of problemen ondervinden met de 
computers op de werkvloer. Je bent dus communicatief en kunt snel handelen om IT-
gerelateerde problemen op te lossen. 

Als IT manager werk je een toekomstgerichte IT-strategie uit en volg je alle technologische 
evoluties op de voet. Je verdiept je in ons ERP pakket en werkt mee aan de PIM strategie. Je 
bepaalt dus het IT ontwikkeling van de onderneming, rekening houdend met het budget, 
timing en bepaalde deadlines. 

Als IT project manager ben je vaak verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse IT 
projecten vanaf het prille begin tot de uiteindelijke uitvoering en opvolging ervan. Dit vereist 
een analytische geest en flexibiliteit. 

Vermits sociale media een belangrijke rol  spelen voor bedrijven, beschik je ook over een 
behoorlijke kennis van websites, applicaties en communication technology.  Je ondersteunt 
daarbij de digital marketeer inzake de bedrijfswebsite en kan problemen met de server snel 
en daadkrachtig oplossen. 

 
 

Je komt terecht in een dynamische KMO die een sterke groei heeft gekend, en ook naar de 
toekomst ambitieuze plannen heeft. Een fijne groep mensen, met een gezonde hoek af.  

 

Lijkt dit iets voor jou? Aarzel dan niet om jouw CV en motivatie te sturen naar 
michael.bingé@houseofmusic.be 

 

https://www.vacature.com/nl-be/jobs-in-ICT/functiegroep

