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Harmonize It zoekt: Supply Chain ERP-consultant Voltijdse job
Harmonize It is sterk aan het groeien. Wat we nog missen om die groei te ondersteunen? Jou. Ben je best wel analytisch
en logisch ingesteld, ben je graag omringd door collega's, klanten en zie je Gent als werkplek zitten? Dan is Harmonize It
naar jou op zoek!

Wat doet een Supply Chain ERP-consultant bij Harmonize It?
Je vervelen? Reken er niet op. De chemische sector waarin we actief zijn, zorgt voor een breed takenpakket. Je dag ziet er
binnenkort misschien wel zo uit:








Je analyseert logistieke processen samen met de klant en zet deze duidelijk op papier.
Je kijkt hoe je deze processen kunt mappen in Microsoft Dynamics NAV, het ERP-pakket waarin we ons specialiseren.
Je overlegt met onze ontwikkelaars wanneer er maatwerk nodig is.
Je helpt de klant met data conversie.
Je zorgt dat de klant met zijn ERP-toepassing aan de slag kan door training te geven.
Je doet de on-site implementatie wanneer alles is uitgetekend.

Wat verwachten we van jou?









Heb je al gewerkt met Microsoft Dynamics NAV of in de chemische sector, dan is dat een plus, maar geen vereiste.
Analytisch en logisch redeneren is je lang leven.
Stressbestendigheid om u tegen te zeggen.
People skills: je zal dagelijks met heel wat mensen moeten samenwerken.
Je moet natuurlijk samenwerken, maar binnen een team moet iedereen zijn eigen deel opnemen. Dat deel doe je
zelfstandig.
Een oog dat problemen ziet en een houding die ze wil oplossen.
Kennis van de Microsoft Office software.
Vloeiend Nederlands. Elke andere taal die je kan, is een plus.

Wat krijg je bij Harmonize It?










Een afwisselende en uitdagende job in de chemische sector. Verschillende klanten die bovendien telkens andere
producten produceren, maken je job heel afwisselend. Saai? Dat kennen we niet.
Een vast contract. We zoeken voltijdse krachten met een vast contract. Andere werkregimes zoals 4/5den zijn
bespreekbaar.
Opleidingen. Als consultant geven we je een opleiding over onze software en een training over de chemische sector.
Regelmatig bekijken we welke andere opleidingen nog nuttig voor je zijn.
Doorgroeimogelijkheden. Wie zijn job goed doet, geven we grotere projecten en meer verantwoordelijkheid. Wil je
graag ook op managementniveau met ons meedenken of wil je iets naast je huidige takenpakket doen binnen
Harmonize It? Dan kijken we samen met plezier naar de volgende stap.
Een mooi loonpakket. We bieden je een competitief salaris aangevuld met groeps- en hospitalisatieverzekering, een
bedrijfswagen, een gsm en een flexibele verlofregeling.
Een werkplek op een geweldige locatie: Gent. Voor je job zal je afwisselend op de baan moeten of op kantoor in Gent
werken. We zijn flexibel, dus occasioneel thuiswerk kan ook.
Leuke collega's. Lachbuien kunnen we niet vermijden en de collegialiteit ligt hoog. De teamspirit wakkeren we
regelmatig aan met etentjes, vrijdagse aperitiefjes en bezoekjes van de Sint of anderen.

Wil je bij ons aan de slag als ERP consultant?
Stuur ons dan je cv naar info@harmonize-it.be. Wanneer we die goed bekeken hebben, nodigen we je uit voor een gesprek.
Doorsta je het vragenvuur, dan geven we je een praktische test. Op basis van die test bepalen we dan of we je aannemen
of niet.

