Implementation Consultant (M/V)
De organisatie / Notre client / Our client
Ultimo Software Solutions is een succesvol en sterk groeiend softwarebedrijf, gevestigd
in Nederland, België en Duitsland. Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling, verkoop,
implementatie en ondersteuning van professionele business software. Het betreft
standaard software voor de bedrijfsvoering van facilitaire organisaties, technische
diensten, IT-afdelingen, wagenparkbeheerders, infrabeheerders en –contractors.
Het hoofdkantoor van Ultimo is gevestigd in Nederland. Naast de locatie in Mechelen
zijn we ook in Duitsland vertegenwoordigd. De software is beschikbaar in meerdere
talen, dus wij zijn ook in staat om te leveren in andere dan genoemde landen.
Vanwege de succesvolle groei van Ultimo zoeken wij versterking binnen ons Belgische
consultancy-team. Heb jij de drive om altijd de best passende oplossingen te realiseren
door je kennis van IT en bedrijfskunde te combineren? Dan maken we graag kennis met
jou als enthousiaste (m/v) implementatie consultant.

De functie / La fonction / The vacancy
In de kern ben je verantwoordelijk voor het implementeren van de Ultimo business
software bij onze klanten. Dat klinkt simpel. Dat is het soms ook. Evenwel komt er in de
meeste gevallen veel meer bij kijken, want jouw werkzaamheden bepalen in grote mate
het succes van de inzet van de software bij onze klanten. Je creativiteit komt zeer goed
van pas bij de toepassing van zowel bedrijfskundige als technische ICT vaardigheden.
Je zet jouw bedrijfskundige vaardigheden in om het project van begin tot eind succesvol
te laten verlopen, waarbij het belangrijk is om een juiste vertaalslag te maken tussen de
bedrijfsprocessen van de klant en de mogelijkheden van de software.
De kerntaken en -verantwoordelijkheden op een rij;
 Implementatie en configuratie van de Ultimo business software
 Opstellen en inrichten van workflows
 Adviseren van de klant bij het inrichten van de software
 Customizen van standaard product naar een tailor made oplossing
 Waarborgen van veiligheid, stabiliteit en optimaal functioneren van de Ultimo
business software
Na een intensieve inwerkperiode, waarbij je ook training in Nederland zal volgen,
verricht je het grootste deel van je werk op locatie bij de klant. We streven ernaar dat je
minimaal een dag per week bij ons op kantoor (Mechelen) werkt om de onderlinge band
te versterken en te leren van je collega’s.

Het profiel / Profil souhaité / Profile










Bachelor of Master diploma richting IT, Business Management of andere
relevante richting
Een eerste ervaring in de consultancy is een grote plus
Passie voor software en informatietechnologie
Kennis van bedrijfskunde en gevoel voor verschillende bedrijfsprocessen
Service- en klantgerichte instelling
Sterke communicatieve eigenschappen
Vaardigheden om projectmatig te werken (Prince2, PMI, ….)
Goede kennis van de Nederlandse taal, Franse en Engelse taal (in woord en
geschrift) is een pluspunt
De bereidheid om te reizen in binnen (– en eventueel) buitenland

Het aanbod / Notre offre / What we offer





Dynamische en uitdagende voltijdse job
Intensieve interne opleiding, zodat je goed beslagen je werk kunt uitvoeren
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (meer dan marktconform
verloningspakket met auto, laptop en mobiele telefoon)
Betrokken collega’s met veel aandacht voor de persoonlijke omgang en work/life
balance. We hechten veel belang aan het verbeteren van de onderlinge band
door het organiseren van diverse activiteiten

Meer informatie / Plus d’informations / More information
Voel je je aangesproken door de functie? Neem dan snel contact op met ons. We
nemen zeker de nodige tijd om jouw CV en motivatiebrief door te nemen om dan zo snel
mogelijk een vervolgafspraak te kunnen plannen. Je gegevens worden met de grootste
discretie behandeld.
Interesse? Contacteer: ellen.gillis@rialtorecruitment.eu Tel: +32 (0) 3 443 04 82

