VACATURE
SAP PROJECT
MANAGER

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

jos.snapper@IDinIT.nl

FUNCTIE OMSCHRIJVING
IDinIT zoekt een SAP Project Manager met een brede kennis van end-2-end
processen. Dat betekent dat onze SAP Project Manager ervaring heeft op één
of meerdere van de volgende gebieden:






(Greenfield) implementaties;
(Internationale) roll-outs;
Conversies en migraties;
Projectplanning en -budgettering;
Het opleveren van projecten binnen tijd, budget en scope;

Hij/zij:





Is analytisch en communicatief sterk;
Denkt vanuit het belang van de klant;
Kan als geen ander overtuigen maar ook uitstekend luisteren;
Is creatief, resultaatgericht, ondernemend en gedreven.

Vanzelfsprekend beschik je over genoeg humor en een gezonde dosis
relativerings- en doorzettingsvermogen om je werk en jezelf in het juiste
perspectief te zien.

Jos Snapper

WIJ BIEDEN JOU

+31 (0)6 53 37 28 55


www.linkedin.com/company/99033/






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.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden. Waarbij het spreekwoordelijke
schouderklopje niet mag ontbreken.
Een uitdagende baan als SAP project manager 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.

