Vacature
Locatie/Standplaats:
Veghel
Wie wij zijn:
Kerridge Commercial Systems, een internationale organisatie met haar hoofdkantoor in de UK, biedt
geavanceerde, volledig geïntegreerde specialistische ERP systemen aan handel, groothandel,
distributie en retail, klein of groot - waar dan ook ter wereld. Bedreven met de handelssector voor
meer dan 40 jaar, zijn onze technische experts leiders in handels- en management technologieën.
Onze innovatieve en flexibele aanpak verzekert een lange termijn samenwerking met onze klanten.
In verband met de verdere ontwikkeling van onze organisatie zijn wij ter versterking van ons Projects
team in Veghel op zoek naar een enthousiaste:

ERP Consultant Projects
40 uur

Wat Projects doet:
Ons ERP pakket Projects is continu in ontwikkeling om te kunnen blijven voldoen aan de vernieuwde
vraag van de klant en de ontwikkelingen in de markt. Producenten, groothandels, projectmatig
werkende bedrijven en projectgestuurde organisaties gebruiken internet steeds meer voor het
koppelen van systemen. Projects biedt tal van koppelingsmogeljikheden en inleesfuncties. Deze
ontwikkelingen betekenen voor klanten dat het onderhoud van een artikelbestand met een actueel
prijsinformatiesysteem aanzienlijk eenvoudiger wordt en inkooporders elektronisch kunnen worden
aangeboden aan de groothandel en/of leverancier.
Wat jij doet:
Als ERP Consultant Projects:
• Vertaal je bedrijfsprocessen naar ERP oplossingen:
• Ben je verantwoordelijk voor het inrichten van de ERP software (zowel op proces-,
productgericht als financieel gebied) bij de klant.
• Ben je verantwoordelijk voor de implementatie van de applicatie en de implementatie van
nieuwe functionaliteiten bij de klant
• Realiseer je dit uiteraard in samenwerking met een interne en externe projectgroep.
• Kom je bij veel bedrijven over de vloer om de klant te ondersteunen bij het applicatiebeheer
• Verzorg je trainingen aan gebruikers.
• Daarnaast test je nieuwe ontwikkelingen/releases en beantwoord je 2e lijns vragen van de
klant.

Wat wij zoeken:
Ben jij deze enthousiaste consultant met een nuchtere, klantgerichte mentaliteit en met kennis van
de projectmatige installatie- of handelsbranche? Dan zoeken wij jou!
Voor deze boeiende positie vragen wij het volgende:
− minimaal HBO werk- en denkniveau;
− ervaring met ERP software / ICT gerelateerde processen;
− uitstekende contactuele eigenschappen en een klantgerichte en flexibele instelling;
− je bent resultaatgericht, representatief en initiatiefrijk;
− je bent een echte teamplayer.
Wat wij bieden
− Fulltime functie (40 uur)
− Marktconform salaris
− Auto van de zaak
− Goede pensioenregeling
− Uitdagende functie met veel zelfstandigheid
− Internationale doch platte ‘korte lijnen’ communicatie en dynamische organisatie
− Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën
− Goede mogelijkheden om je persoonlijk en inhoudelijk te ontwikkelen
− En last but not least, lekkere koffie!
Interesse:
Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie en CV naar wendy.kruikemeijer@kerridgecs.com.
Voor het verkrijgen van nadere informatie kan je ook contact opnemen met Wendy Kruikemeijer,
interim HR adviseur, tel. 0413- 38 77 77. Bezoek onze website www.kerridgecs.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

