CRM acADDemICTs

Functie
Voor de verandering starten we niet met een oplijsting met alles wat we van jou verwachten, nee, we
geven graag mee wat wij jou te bieden hebben. Ben je er klaar voor?






We weten dat je al een mooie opleiding achter de rug hebt, maar graag bieden we nog enkele
weken intensieve en vooral praktijkgerichte opleiding. Niet enkel de technische aspecten
komen aan bod, maar ook trainen we jouw soft skils. Wat soft skills zijn? We leren jou hoe je
het best iets presenteert en hoe je klantvriendelijk communiceert. Natuurlijk krijg je ook een
uitgebreide opleiding in de wondere wereld van Microsoft Dynamics365
Een mooi salarispakket, met niet alleen een brutoloon, maar ook verzekeringen,
maaltijdcheques, laptop en nettovergoedingen. Klinkt niet slecht, toch?
Natuurlijk krijg je ook een bedrijfswagen en wat voor een: een ongelooflijk hippe zwarte Audi
A1. Je hebt ze misschien al zien rijden?
Je zal werken bij België ’s grootste IT supplier, wat ook wil zeggen dat we hele mooie projecten
voor je klaarliggen hebben en er verschillende doorgroeimogelijkheden zijn

Wat houdt de functie in?
Met het acADDemICT Junior Track zijn we op zoek naar Junior Consultants CRM, met een
technische interesse, die het beste van zichzelf willen geven en zich willen blijven ontwikkelen in hun
domein.
Nadat je onze opleiding hebt doorlopen, die toch wel ongeveer drie maanden zal duren, word je
ingezet op projecten bij onze klanten. Het is een consultancy job, wat inhoudt dat je veel afwisseling
zal hebben in het werk dat je doet, maar ook dat je veel bij de klant zal tewerkgesteld worden.

Jouw profiel
Checklist: kom ik in aanmerking?









Ik heb binnenkort een Bachelor- of Masterdiploma op zak
Ik stel mij geen vragen bij afkortingen zoals ASP.NET, C#, HTML5 en MVC
Ik heb reeds gehoord over Angular JS, JavaScript en jQuery
Ik wil de wereld van CRM leren kennen
Ik kan op 01 september 2018 opstarten
Ik heb een rijbewijs B
Ik heb een uitstekende kennis Nederlands en ja, heb ook kennis van Frans en/of Engels
Ik ben gepassioneerd en kan niet wachten om mijn talenten verder te ontplooien

Ons aanbod
Hebben we jou enthousiast gekregen?
We leren je graag kennen!

