
 

 

 

Als #beroepsmatigbedrijfsprocesbemoeial kijk jij hoe de software het beste aansluit op de processen 
en wensen van onze mkb-klanten. Daarbij geef je zowel gevraagd en ongevraagd strategisch advies. 
Door de inzet van Microsoft Dynamics 365 Business Central help jij de klanten meer te bereiken. Je 
houdt de implementatie simpel, de begeleiding mega eenvoudig en de procesinrichting super logisch, 
zodat zelfs generatie 100+ dit zou kunnen begrijpen! 

 

Waar het op neer komt? 
Dat is iedere keer anders, onze klanten zijn namelijk van alle markten thuis. Chocolade, fietsen, 
veehandel, dozen schuiven, transport, you name it en wij doen het!  Dat maakt iedere implementatie 
anders dan de vorige. 

Als consultant begeleid je het gehele implementatietraject van opdrachtbevestiging tot oplevering. Jij 
helpt de diverse klanten hun processen te verbeteren door een logische inrichting van de software. 
Vervolgens train je ze om de software op de juiste wijze te gebruiken.  

Ook na oplevering blijf je het eerste aanspreekpunt en daarmee de spil tussen de klant, de gebruiker 
en ABC E BUSINESS. Adviezen geven over de implementatie van de software afgestemd op specifieke 
bedrijfsprocessen doe jij op je slofjes! 

Jouw werkplek verschilt per dag. De ene keer werk je vanuit thuis, dan weer vanuit de klant en op 
andere dagen ben je op ons groenrijke kantoor vol leuke en gedreven collega’s.  

 

Wat je daarvoor terugkrijgt 
• Uitdagend werk (waar geen dag hetzelfde is). 
• Je komt te werken in een inspirerende werkomgeving voorzien van veel groen, met zo’n 30 

andere ambitieuze collega’s én onze hypoallergene viervoeters. 
• In het begin een vaste buddy die jou wegwijs maakt binnen ABC. 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, o.a. door middel van interne en externe trainingen. 
• Je kunt al jouw ambities waarmaken, want bij ons krijg je de ruimte om door te groeien als je 

dat wil. 
• Aandacht voor vitaliteit en maatschappelijke activiteiten met collega’s. 
• Vrijmibo’s, gameroom, skybar, bootcampmogelijkheden en toffe teamuitjes (waaronder ons 

jaarlijkse weekendje weg). 
• Een laptop, smartphone en leaseauto, 26 vakantiedagen, deelname aan pensioenregeling, 

collectiviteitskorting op je zorgverzekering bij CZ (optioneel) en leasefietsmogelijkheden.  
• En natúúúúrlijk een passend salaris. 

 

 

 

 



 

 

Even afvinken 
Kan jij alles afvinken? Dan zijn wij opzoek naar jou. 

• Je wilt uit die dinosaurus add-on Navision/NAV wereld. 
• Je wilt een 32- of 40-urige werkweek. 
• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding. 
• Je kunt aan een klant uitleggen waarom bepaalde inrich�ngskeuzes als een tang op een 

varken slaan (ook in de chocolade branche). 
• Je kunt klanten prikkelen, uitdagen en adviseren. 
• Je kunt meedenken op zowel uitvoerend als strategisch klant niveau. 
• Je vindt autorijden leuk (nog net niet je lievelingshobby). 
• En ervaring met Dynamics NAV/Business Central lijkt ons logisch! ���� 

 

 

 

 


	Waar het op neer komt?
	Wat je daarvoor terugkrijgt
	Even afvinken

