GMI Group is op zoek naar een:

Software Consultant Microsoft Dynamics NAV – Site Gent
Een uitdaging op jouw lijf geschreven ?
Als Software Consultant Microsoft Dynamics NAV help je mee met het ontwikkelen en supporteren
van Microsoft Dynamics NAV applicaties bij klanten.
Je belangrijkste taken zijn:





Het uitwerken van prototypes en technische ontwerpen
Het designen, ontwikkelen en testen van toepassingen, lijsten, interfaces, conversieprogramma’s, etc…
Het meehelpen met de set up en implementatie van de bedrijfsoplossing bij de klant
Het geven van technische ondersteuning op de applicatie ter plaatse bij de klant

Je zit in een team van ervaren business en software consultants en je kan rekenen op een
uitgebreide Microsoft Dynamics NAV opleiding, aangevuld met een doorgedreven training on the
job door je collega’s en je mentor.

Heb jij de juiste kwaliteiten en talenten ?
Een Software Consultant Microsoft Dynamics NAV moet zeer leergierig en gedreven zijn om de
applicatie te leren kennen en de processen van bedrijfsautomatisering onder de knie te krijgen.
Je kan pragmatisch denken en werken, hebt een analytische geest en zoekt voor elke uitdaging
de best passende technische oplossing. Je houdt van interactie met collega’s en klanten en kan
op elk niveau duidelijk en correct communiceren. Je bent uitermate klantgericht en oprecht
geïnteresseerd in het verbeteren en optimaliseren van processen. Je werkt resultaatgericht en
streeft er mee naar om in je team elk project in time, in scope en on budget op te leveren.
Naast bovenstaande eigenschappen beschik je maximaal over onderstaande basisvereisten:









relevante opleiding van hoger niveau (bij voorkeur IT-richting) of gelijkwaardig door
ervaring
zowel starters als doorwinterde developers zijn welkom
interesse en/of kennis van Microsoft Dynamics NAV is noodzakelijk
praktische kennis van Visual Basic en/of C/AL, Webservices en XML
inzicht en interesse in het werken met relationele database Microsoft SQL Server
inzicht en interesse in procesflows (analyse, design, development, deployment,…)
perfecte beheersing van het Nederlands en grondige kennis van het Engels
een rijbewijs en bereid zijn om regelmatig ter plaatse bij de klant te werken
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Wat kan GMI Group jou bieden ?
GMI Group is een toonaangevend IT-bedrijf actief binnen 4 automatiseringsdomeinen: Enterprise
Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Content
Management (ECM) en Business Intelligence (BI). Dankzij deze geïntegreerde aanpak helpen we
onze klanten om hun volledig business potentieel te ontsluiten. Zowel een KMO als een multinational kan bij ons terecht. We hebben ondertussen meer dan 450 klanten in België en Nederland,
80 medewerkers en kantoren in Oevel (Westerlo) en Gent.
We bieden jou een dynamische werkomgeving met professionele opleidingen en reële
doorgroeimogelijkheden. Ons verloningspakket is ruim opgebouwd en geeft je naast een competitief
salaris tal van extralegale voordelen waaronder een bedrijfswagen, smartphone, hospitalisatie- en
groepsverzekering.

Overtuigd dat jij de juiste man/vrouw bent voor deze functie ?
Aarzel dan niet en stuur je motivatiebrief samen met je CV naar:
Paul Vandoorne
Talent Recruiter @ GMI Group – Site Gent
paulva@gmigroup.be
M +32 478 06 95 73
Wij kijken uit naar jouw komst !
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