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FUNCTIE OMSCHRIJVING
IDinIT zoekt een SAP eWM - MM consultant die zich helemaal thuis voelt in
alle hoeken en facetten van een magazijn. Die het een uitdaging vind
daarbinnen elke vierkante cm optimaal te benutten. De optimale strategie
bedenkt om de warehouse operatie van onze klanten optimaal te
ondersteunen. Met alle moderne hulpmiddelen die ons daarbij ter
beschikking staan. Waaronder SAP eWM of WM.
Dat betekent dat de SAP eWM - WM consultant:

Zelfstandig een SAP implementatie kan uitvoeren;

Beschikt over soft skills die een goede consultant kenmerken;

Ervaring heeft als SAP eWM of WM consultant. Ervaring met een van
de andere SAP logistieke modules of integratie met FICO is een pre;

Een capabele gesprekspartner is voor onze klanten.
Vanzelfsprekend beschik je over genoeg humor en relativeringsvermogen om
je werk en jezelf –hoe belangrijk ook– in het juiste perspectief te blijven zien.

jos.snapper@IDinIT.nl

WIJ BIEDEN JOU
Jos Snapper
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Een plezierige werksfeer en een team waarin we allen ons steentje
bijdragen. Interessante projecten, een organisatie gedreven door
kennis waarin scholing en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend
is. Uiteraard meer dan uitstekende arbeidsvoorwaarden. Waarbij het
spreekwoordelijke schouderklopje niet mag ontbreken.
Een uitdagende baan als SAP consultant in een ambitieuze en
energieke omgeving. Binnen een team dat pionieren en innovatie
bewust opzoekt, dat opereert op het snijvlak van bedrijfskundige
oplossingen en technologie en daarbij de vertaalslag van technologie
naar praktische toepassingsmogelijkheden altijd in het oog houdt.
Kortom: een job gericht op het ontwerpen, inrichten en onderhouden
van de bekende ‘geoliede machine’ zodat de kernprocessen van onze
klanten te allen tijde optimaal draaien.

BEDRIJFSPROFIEL
IDinIT is een ambitieus en ervaren SAP adviesbureau dat opereert op het
snijvlak van bedrijfskundig- en automatiseringsadvies. Wij stimuleren een
zelfstandige, leergierige en open cultuur. We zijn een lerende organisatie en
besteden veel tijd aan het opbouwen en delen van kennis.
Zodat onze klanten en medewerkers maximaal profiteren van ons talent om
business initiatieven om te zetten in pragmatische IT oplossingen.

