Application Consultant (2) Antwerpen - (4) Mechelen
Planet Talent zoekt Application Consultants. Ontdek hier of jij past in ons
plaatje. En vooral: of Planet Talent het bedrijf is waarvoor jij graag werkt.
Wat is de uitdaging?
Steeds vaker kiezen bedrijven ervoor hun business te ondersteunen via bestaande platformen en tools. Al deze
tools onderling laten communiceren, de veiligheid van de architectuur garanderen en de tools customizeren vergt
niet enkel een grondige kennis van de tool zelf, maar ook een brede technische achtergrond. De job van product
consultant is dan ook dé job bij uitstek voor ambitieuze IT-ers die niet enkel technisch, maar ook op het
interpersoonlijke vlak snel willen groeien.

Hoe zien je dagen eruit?











Je werkt als productspecialist voor een innovatief bedrijf en bent het eerste aanspreekpunt voor de
klanten
Je analyseert de functionele en technische vereisten van de klant
Je integreert de softwaretoepassingen in de bestaande architectuur van de klant
Je laat verschillende toepassingen communiceren met API’s
Je customiseert de tool zodat deze volledig aan de klantvereisten voldoet
Je waakt over de kwaliteit en de veiligheid van de software.
Je geeft feedback aan het development team
Je leidt key-users op.
Op termijn kan je doorgroeien naar projectmanagement en/of presales
Je ontwikkelt een toekomstvisie over je werkdomein

Welke troeven werp je in de strijd?











Je hebt een bachelor of masterdiploma
Je hebt een brede technische achtergrond van zowel programmeertalen, databases, webservices,
netwerken, operatingsystemen
Je wil deze bagage aanvullen met een doorgedreven kennis van een innovatief platform (Scriptura,
Servicenow, Peoplesoft…)
Je kan programmeren – of wil je verdiepen in – in Java, Javascript en/of XML
Je wil je verder ontwikkelen op het technische en op het interpersoonlijke vlak
Je hebt een rijbewijs B en hoeft niet naast de deur te werken
Je werkt nauwgezet en gestructureerd
Je houdt ervan om resultaten te behalen met een team
Je denkt proactief met een klant mee en neemt zelf initiatief
Je spreekt vlot Engels en Nederlands of Frans

