SW solutions zoekt een ERP Business Consultant
Al ruim 26 jaar richt SW Solutions zich op het MKB met eerlijk zaken doen, kwalitatief goede
producten en optimale dienstverlening in een onderling prettige en professionele sfeer.
Sinds de introductie van SAP Business One in Nederland in 2003 hebben wij ons
gespecialiseerd in deze software en zijn tevens SAP Partner.
Voor onze klanten bieden wij de mogelijkheid om als totaal dienstverlener te fungeren, door
alle diensten en producten te leveren welke direct en indirect verbonden zijn aan de
bedrijfssoftware evenals het onderhoud van de automatisering.
SW Solutions heeft een informeel karakter. Het team waar je als ERP Business Consultant
terecht komt is hecht en gedreven om samen elke keer weer iets perfects neer te zetten.

Voor de versterking van ons team zoeken wij een:

ERP Business Consultant
(Standplaats: Almere. Werkgebied: heel Nederland)
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•
•

Functie
Jouw takenpakket als ERP Business Consultant:
•
Je bent verantwoordelijk voor het succesvol voltooien van projecten die aan de
eisen van alle partijen voldoen voor wat betreft de belangrijkste onderdelen,
functionaliteit, tijdsbestek en kosten;
•
Je adviseert en ondersteunt bij ERP implementaties;
Je inventariseert, analyseert, adviseert, documenteert en bewaakt de afgesproken projectspecificaties in de
sales en projectfase;
Je levert een grote toegevoegde waarde in het uittekenen en optimaliseren van de bedrijfsprocessen;
Je vertaalt de wensen en eisen van de klant-business naar functionaliteit;
Je bent verantwoordelijk voor de vertaling van de bedrijfsprocessen van onze klanten naar een passende
inrichting van SAP Business One om zodoende een bijdrage te leveren aan het resultaat van onze klanten;
Je begeleidt de klant bij het testen en bewaakt dat klant en partners zich houden aan de projectafspraken, je
bent de rots in de branding voor de betrokkenen bij het project;
Je stuurt de ontwikkelaars aan;
Je bent verantwoordelijk voor budgetbewaking, je bereikt het optimale resultaat voor de klant met een
optimaal budgetresultaat;
Je opereert als een (interne en externe) sparringpartner en aanspreekpunt voor partners en collega's voor de
ERP en aanverwante projecten;
Je lost zelfstandig knelpunten op in de software;
Je geeft individueel of klassikaal trainingen op het gebied van de software;
Je ontplooit commerciële activiteiten ter ondersteuning van het sales proces in een pre-sales rol. Je
ondersteunt in brede zin de sales manager tijdens het verkoopproces.

Wij vragen
•
Een opleiding op min. HBO-niveau. Bedrijfskunde / ICT geniet de voorkeur;
•
Uitstekende kennis van SAP Business One en/of andere ERP oplossingen zoals Microsoft Dynamics NAV, Exact,
MS Navision, ISAH 7 en Unit 4;
•
Brede kennis van logistieke, productieprocessen;
•
3 tot 7 Jaar ervaring in het implementeren van ERP-systemen binnen het MKB;
•
Ervaring met projectmanagement;
•
Goede kennis van de basisprincipes van een financiële boekhouding;
•
Goede kennis van business processen;
•
Basiskennis van databasesystemen / SQL;
•
Je bent communicatief sterk en werkt graag in een team. Je kunt flexibel omspringen met jouw tijdsbesteding
tussen de verschillende projecten;
•
Inzicht in commerciële, logistieke, productie en financiële processen;
•
Je spreekt de taal van het MKB;
•
Je bent Nederlands talig en beheerst de Engelse taal in woord en geschrift.
Persoonlijke eigenschappen
Als ERP Business Consultant
•
Heb je inlevingsvermogen;
•
Ben je zeer georganiseerd;
•
Ben je klant-, resultaatgericht en een teamplayer;
•
Ben je analytisch, professioneel, probleemoplossend en heb je een pragmatische aanpak;
•
Spreek je collega’s, klanten, leveranciers en partners aan op hun verantwoordelijkheden;
•
Heb je uitstekende administratieve en communicatieve vaardigheden;
•
Ben je flexibel, initiatiefrijk en zelfstarter (Je grijpt kansen en onderneemt actie);
•
Toon je je verantwoordelijkheid en ben je een echte finisher;
•
Heb je geen 9 tot 5 mentaliteit;
•
Ben je bereidt door heel Nederland te reizen.
Wij bieden
•
Een interessante, uitdagende fulltime functie binnen een groeiende onderneming;
•
Een functie waarin je jouw talenten optimaal kunt ontwikkelen;
•
Een verantwoordelijke, zelfstandige functie met ruimte voor eigen initiatief;
•
Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder laptop, telefoon en auto van de zaak;
•
Beloning via het cafetariamodel.
Belangstelling voor deze functie?
Denk je in aanmerking te komen voor deze functie en voldoe je aan bovenstaand profiel? Dan ontvangen wij graag
zo spoedig mogelijk jouw cv en motivatie.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voor meer informatie of uw sollicitatie:
Michiel de Nooijer 06-46646276

SW Solutions B.V Bolderweg 1 Almere 036-3030003
Email: Michiel.denooijer@swsolutions.nl

