ERP Consultant
Ben jij net afgestudeerd? Beschik je over een diploma Ingenieurswetenschappen, (toegepaste)
Informatica of Handelswetenschappen? Heb je enige affiniteit met de bouwsector en doet ERPsoftware jouw hart sneller slaan? Heb jij 3 keer JA kunnen antwoorden, lees dan zeker verder want
KPD is nog op zoek naar gedreven Junior ERP Consultants voor de regio Antwerpen, Oosten West-Vlaanderen!
Voor deze functie speel je een sleutelrol in de relatie met de klant, jij bent hun aanspreekpunt en
de brug tussen de Business en IT. Je maakt functionele analyses voor de Developer die het
technische ontwerp zal maken. Je coördineert de implementatie, test maatwerk en traint de key
users. Hierdoor zal je bij de klant contact hebben op verschillende niveaus, gaande van IT'ers tot
bedrijfsleiders.
Wij zoeken ERP Consultants die over volgende kwaliteiten beschikken:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt kennis van ERP-oplossingen en Microsoft.NET
Je beschikt over een hoger diploma en bent tijdens je opleiding reeds in aanmerking
gekomen met verschillende IT-aspecten
Je hebt goede kennis van het Frans. Ben je tweetalig? Dan heb je een streepje voor!
Je hebt een sterk analytisch vermogen en werkt resultaatgericht met een
langetermijnperspectief
Jij bent iemand die van nature ownership toont en dit komt ook duidelijk naar voor tijdens
jouw projecten
Multitasken is jouw tweede natuur en dit zowel in team als op zelfstandige basis
Je bent een uitstekende communicator, zowel in face to face interacties als in mailverkeer

Aanbod
KPD biedt de zekerheid van een bedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in de IT sector. In ruil voor
jouw inzet en toewijding, krijg je een aantrekkelijk salaris aangevuld met tal van extralegale
voordelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Firmawagen met tankkaart
groepsverzekering
ADV-dagen
Vrije keuze van recuperatie feestdagen
Sinterklaasgeschenk voor elke kind <12j.,
Geboortegeschenk bij elk kind,
Kerstbonus,
Gratis fruit,
Frisdrank, koffie & thee enz.

Omdat de werknemers de belangrijkste asset van KPD zijn, wordt er elke maand een
teambuildingactiviteit voorzien, waar je vrijblijvend aan kan deelnemen!
Spreekt deze vacature jou aan?! Surf dan als de bliksem naar https://kpd.recruitee.com/o/erpconsultant en solliciteer online!

