SOA People is een toonaangevende Europese partner in Business Strategy Execution, gedreven
door SAP:








650 SAP experten
800 klanten uit verschillende industrieën en bedrijven van verschillende omvang
11 jaar succes en groei
Top 5 SAP Europese partners
12 regionale kantoren, verspreid in Europa
120M € omzet en als doel 250M € in 2022

SAP heeft SOA People bekroond met de SAP Partner Excellence Award 2017 voor innovatie in
EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika).
Wij geloven in investeren in onze teams en het leveren van de meest aangepaste en innovatieve
oplossingen aan onze klanten, dankzij SAP ERP en digitalisering.
Gebaseerd op onze 5 kernwaarden, creëren we een dynamisch, professioneel en innovatieve
omgeving die ook leuk is.
We rekruteren in België:
8 pas afgestudeerde Masters (of hoger) (m/v)
(Universiteit, Hogeschool, Business School…)
Word een SAP Financiën Consultant
SOA PEOPLE, leider in innovatieve SAP oplossingen, lanceert, in de maand september 2018, een
academie die zich 100% focust op jong talent:
Een intensieve internationale opleiding van 7 weken in een ‘start-up’ sfeer, met
trainingen en de uitwerking van meerdere projecten.
Volg je passie in nieuwe technologieën binnen een Europese groep in een SAP omgeving, dé
wereldleider in ERP.
 Ben je geïnteresseerd om je carrière te starten in een internationale context met als
thuisbasis Gent, Mechelen of Waver?
 Heb je nog geen of weinig professionele ervaring?
 You master Accounting and/or Controlling?
 An internship or a first experience in accounting or Audit is an advantage
 Heb je altijd al gedroomd om de Financiën van een bedrijf te optimaliseren?
 Ben je geïnteresseerd in de nieuwste technologie & informatiesystemen voor
bedrijfsbeheer?
 Ben je mobiel, flexibel en autonoom?





Kan je je goed uitdrukken in het Engels?
Ben je ambitieus en wens je je carrière te starten met een goede opleiding waarbij je
je integreert in verschillende innovatieve projecten?
Ben je beschikbaar vanaf september 2018?

Stuur nu je CV en motivatiebrief naar volgend email adres:
academy@soapeople.com

