Salesforce 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 opleidingen. Niet enkel de technische aspecten
komen aan bod, maar ook trainen we jouw soft skills. Wat soft skills zijn? We leren jou hoe je
het best iets presenteert, hoe je kritisch maar toch klantgericht kan zijn, hoe je klantvriendelijk
communiceert… kortom alles wat een consultant zou moeten kunnen!
Een mooi salarispakket, met niet alleen een brutoloon, maar ook verzekeringen,
maaltijdcheques, laptop en netto vergoedingen. Klinkt niet slecht, toch?
Natuurlijk krijg je ook een bedrijfswagen en wat voor een: een ongelooflijk hippe Audi A1. Je
hebt ze misschien al zien rijden?
Concreet kom je bij het Salesforce team; een jong en dynamisch team dat eind 2015 ontstaan
is binnen Realdolmen en de ambitie heeft om de grootste lokale Salesforce implementatie
partner te worden! We tellen momenteel al 18 consultants!
Momenteel hebben we het Salesforce Silver Partner level, maar onze ambitie reikt nog hoger!
En dat willen we samen met jou doen!
Hiervoor is het belangrijk dat het team mee is met de laatste nieuwe innovaties, dit stimuleren
we door interne mindshare sessies te organiseren, of naar de verschillende Salesforce events
te gaan. (Google tip: Dreamforce San Francisco J)
Maar het belangrijkste van al, we hebben onze identiteit en eigenheid en deze willen we enkel
maar versterken in de komende jaren.
o Initiatief nemen en ownership nemen wordt gestimuleerd en aangemoedigd! Laat ons
allen samenwerken om het team succesvoller te maken!
o Buiten de Realdolmen events, organiseren we vanuit ons team zelf verschillende malen
per jaar een team event, ideaal om even bij te praten met je collega’s!

Wat houdt de functie in?
Met het acADDemICT Track zijn we op zoek naar Junior Salesforce Consultants die het beste van
zichzelf willen geven en zich willen blijven ontwikkelen in hun domein.
Nadat je onze training hebt doorlopen, een intensieve track van 3 maanden die boordevol zit met de
laatste nieuwe technologieën, ben je klaar om je tanden te zetten in 1 van de projecten die we bij
onze klanten realiseren.
Het is een consultancy job, wat inhoudt dat je veel afwisseling zal hebben in het werk dat je doet, dat
je massa’s zal bijleren en vooral ook dat je het verschil kan maken bij onze vele klanten.
Je zal beginnen bij 1 van onze projecten onder begeleiding van onze meer ervaren consultants, je
zal hun ondersteunen en zo mee helpen om het project tot een goed einde te brengen. Een
tevreden klant, daar doen we het met zijn allen voor!

Jouw profiel









Bachelor/Master diploma Een IT of Economische achtergrond met passie voor deze beiden te
combineren zijn ideaal!
Je kan in september of oktober starten
Je hebt een rijbewijs B (je wilt die Audi A1 toch aan je laten voorbijgaan?)
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en ja, je hebt ook kennis van het Frans
en/of Engels!
De drive en ‘goesting’ om je als consultant te smijten in verschillende projecten met al hun
uitdagingen!
Contact met onze klanten is iets wat je niet vreemd is, meer nog, je krijgt er energie van!
Blijvend meegaan met de innovaties die Salesforce 3x per jaar met zich meebrengt!
Op regelmatige basis het team (en jezelf) vertegenwoordigen op events in de Salesforce
community!

Ons aanbod
Wij bieden voor onze acaddemicts:










Een degelijk opleidingstraject
Begeleiding door ervaren collega’s
Permanente upgrading van je eigen vakkennis
Een boeiende job in een dynamisch ICT-bedrijf waar een no nonsense cultuur centraal staat
Een aangename en stimulerende werkomgeving en de mogelijkheid om je professionele
ambities waar te maken
Reële doorgroeimogelijkheden zowel naar functie als naar technologische kennis
Een marktconform en competitief salarispakket
Een firmawagen
Andere extralegale voordelen

De opleiding bestaat hoofdzakelijk uit de volgende thema’s:




Salesforce:
o Administration essentials for new Admins (ADM201)
o Building Applications with Force.com (DE401)
o Apex & VisualForce controllers (DEV501)
o Implementing Sales & Marketing
o Service Cloud Administration (ADM261)
o Heroku Introductio
Concepts, tooling & methodologies
o Scrum
o SQL
o Continuous Integration
o Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
o AngularJS
o Programming in C# (MOC20483)





Softskills
o Presentatieskill
o Hoe presenteer ik mezelf als consultan
o Projectwerking & methodologi
o Interviewtechnieke
o Requirements gathering
Certification
o Salesforce certified Administration
o Salesforce certified Pardot Specialis
o Salesforce certified Platform Developer I
o Salesforce certified Sales Cloud Consultant

