VACATURE
AANSTORMEND SAP
TALENT

FUNCTIE OMSCHRIJVING
IDinIT zoekt aanstormende SAP talenten. Junior of medior consultants die
de ambitie hebben zich tot een ervaren SAP consultant te ontwikkelen.
Misschien al met enige SAP of ERP ervaring, maar met minimaal de ambitie
en interesse om met een tomeloos enthousiasme deze uitdaging aan te gaan.

CONTACT
IDinIT
Europalaan 28D
5232 BC ’s-Hertogenbosch
+31 (0)499 375 775

Dat betekent dat onze aanstormende talenten:

Minimaal ervaring en inzicht hebben in een bepaald bedrijfsproces
(logistiek of financieel), liefst in relatie tot ERP bedrijfssoftware;

Beschikt over soft skills die een goede consultant nodig heeft;

Jeugdig elan in de strijd gooit om ons scherp te houden;

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
+31 (0)6 53 37 28 55

www.linkedin.com/company/idinit/



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.

