Applicatie Consultant
Fulltime (40 uur), HBO, Oss

InforIT is per direct op zoek naar een applicatie consultant die passie heeft voor procesverbetering.

Wie ben jij?
Jij staat voor 3 zaken: kwaliteit, betrouwbaarheid en eigenaarschap. Jij bent proactief en hebt een hoog
gevoel van verantwoordelijkheid. Je hebt oog voor procesverbetering en je bent een meedenkende
gesprekspartner voor je klanten. Je denkt liever in oplossingen dan in problemen en je hebt de
capaciteiten om analytisch te redeneren. Jij bent representatief en duidelijk in communicatie.
Klinkt dit als jou? Reageer dan op de vacature en wellicht loop je straks bij ons op kantoor.

Jouw achtergrond als applicatie consultant








Minimaal HBO werk- en denkniveau
Achtergrond in de logistiek is een pré
Affiniteit met IT, bedrijfsprocessen en consultancy
Werkervaring met implementaties en projectmatig werken
Je vindt het leuk om naar klanten te gaan en bent een goede gesprekspartner
Uitstekende kennis van Nederlands en Engels in zowel woord als geschrift
Fulltime en snel beschikbaar

Dit doet een applicatie consultant die van een uitdaging houdt
Als applicatie consultant adviseer je onze wereldwijde klanten over bijv. automatisering en
procesverbeteringen in een logistieke omgeving en implementeer je InforIT software bij onze klanten in
de logistieke sector. Jij bent verantwoordelijk voor het gehele traject, van het verrichten van een voor
analyse, het begeleiden van de uitvoering van het project zelf, tot aan het leveren van een goede
nazorg. Het is hier van belang dat je al je projecten goed kan managen terwijl je een scherp oog houdt
op klantgerichtheid en oplossings-gerichtheid. Je bewaakt continu de voortgang en onderhoud het
klantcontact. Ook zul je verantwoordelijk zijn voor een stuk applicatiebeheer, dit zal voornamelijk zijn
voor de InforIT applicaties maar voor sommige klanten kan dat ook voor applicaties van derden zijn.
Zoals je al merkt, lekker uitdagend! Geen zorgen, je krijgt de nodige begeleiding wanneer je onderdeel
wordt van ons team.

Verder









Je vindt het leuk om functionele vragen op te lossen voor de klant en denkt mee in het proces
Je kan makkelijk schakelen tussen meerdere projecten en daarbij behoud je het overzicht
Vertalen van de behoeftes van onze klanten t.b.v. ontwikkeling
User-stories opstellen
Uitvoeren van procesanalyses en het opstellen van procesverbeteringen
Begeleiden van implementatietrajecten
Training geven aan gebruikers
Evaluatie en nazorg

Wat bieden wij?
Met een uitgebreid takenpakket ben je verzekerd van een afwisselende baan met veel
verantwoordelijkheden. Een uitdagende functie binnen een bedrijf met veel ambitie staat je te wachten.
Daarnaast kun je rekenen op:







Een fulltime positie
Een passend salaris
29 vakantiedagen
Een goede pensioenregeling
Goede arbeidsvoorwaarden
Fijn en hecht team

Wil je solliciteren?
Stuur dan je CV en een motivatie brief naar Lex Dogterom: ldogterom@inforit.nl en voor meer
informatie over de functie bel op 06-15144561. Geschikte kandidaten nodigen wij uit voor een eerste
gesprek om kennis te maken.

Maak kennis met InforIT
InforIT bestaat uit een hecht team van ruim 25 werknemers en ontwikkelt innovatieve software voor
intermodaal tank transport. Wij hebben de ambitie om te groeien en zijn op zoek naar de juiste mensen
die samen met ons aan mooie projecten wilt werken. De vraag is: wil jij die uitdaging met ons aangaan?

