Kerridge Commercial Systems zoekt een:

ERP Consultant (AGP Trade)
(32- 40 uur)

Over ons:
Kerridge Commercial Systems (KCS) biedt geavanceerde, volledig geïntegreerde bedrijfsoplossingen
aan groothandels, distributeurs, verhuurbedrijven, projectgestuurde bedrijven en installateurs.
Met meer dan 40 jaar ervaring heeft Kerridge Commercial Systems een toonaangevende
branchekennis en expertise van bedrijfsprocessen opgebouwd. Wij bieden met onze ERP-software
moderne en flexibele oplossingen die inspelen op de behoeften van handel, distributie, verhuur en
installatie. Onze oplossingen zijn schaalbaar en geschikt voor kleine organisaties tot internationale
bedrijven met meerdere vestigingen.
KCS heeft kantoren in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zuid-Afrika, Kenia, Australië en
Noord-Amerika.
In verband met de verdere ontwikkeling van onze Nederland organisatie, zijn wij voor onze afdeling
Consultancy in Veghel op zoek naar een:

ERP Consultant (AGP Trade)
(32-40 uur)
Jouw rol:
Als ERP Consultant ben je verantwoordelijk voor het inrichten van de ERP software bij de klant, de
implementatie van de applicatie en de implementatie van nieuwe functionaliteiten. Je komt bij veel
bedrijven over de vloer om de klant te ondersteunen bij het applicatiebeheer en verzorgt trainingen
aan gebruikers. Daarnaast test je nieuwe ontwikkelingen/releases en beantwoord je 2e-lijns vragen
van de klant.
Je zal in eerste instantie een leertraject volgen op de helpdesk binnen het Trade team (de
groothandelsbranche) om het pakket te leren kennen. Wanneer er voldoende kennis is opgebouwd,
ga je op locatie bij de klant als consultant aan de slag.
Jouw werkdag:
Zit vol afwisseling! Vandaag ben je op klantbezoek toekomstige gebruikers uitleg te geven over onze
applicatie, morgen maak je op kantoor een XML- bericht dat je klant nodig heeft voor
gegevensuitwisseling. Op kantoor werk je nauw samen met je collega’s. Als je hulp nodig hebt, loop
je bij een collega binnen om even te overleggen. Je werkt de wensen van jouw klant uit, overlegt
met je manager. De dag vliegt voorbij! En de dag erna... Misschien ben je weer op kantoor,
onderweg naar een klant in Nederland of België, geef je een cursus, of heb je een bespreking met
een externe partij die een koppeling wil realiseren. Geen dag is hetzelfde!

Jouw beschrijving:
Ben jij deze enthousiaste consultant met een nuchtere, klantgerichte mentaliteit en met kennis van
de handelsbranche? Dan zoeken wij jou! Voor deze boeiende positie vragen wij het volgende:








Minimaal HBO werk- en denkniveau.
Kennis van de (groot)handelsbranche.
Ervaring met ERP software/ ICT gerelateerde processen.
Als persoon ben je informeel, een teamplayer, betrokken, analytisch en pragmatisch. Je bent
zowel in- als extern een prettige en toegankelijke gespreks- en sparringpartner. Flexibiliteit
en klantgerichtheid zijn je op het lijf geschreven!
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als
schriftelijk.
Je werklocatie is ons kantoor in Veghel.

Ons aanbod
KCS biedt jou de kans om samen te groeien en samen een geweldig avontuur te beleven in een rol
en werkomgeving waar je het beste uit jezelf kunt halen. Je komt te werken binnen een inspirerend
team waarbinnen we streven naar mooie resultaten.
Daarbij horen uiteraard ook aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals een goed salaris, complete
secundaire arbeidsvoorwaarden, een lease- auto en aantrekkelijke aanvullingen zoals een eigen
laptop en mobiele telefoon. Dit alles binnen een gezellige kantooromgeving met tafeltennis, lunch
verzorgd door onze Wilma, de stoelmasseur die langskomt en regelmatig een borrel waarin je
bijgepraat wordt over actuele organisatieontwikkelingen en georganiseerde en spontane teamuitjes.
Interesse?
Als jij er van overtuigd bent dat jij de juiste persoon bent voor deze rol ontvangen wij graag je
sollicitatie! Ben je (nog) niet overtuigd, bel dan even met Gerard Thien, Operations Manager, tel.
0413- 38 77 77.
Solliciteren doe je door je CV + motivatie te sturen naar Wendy Kruikemeijer, HR Business Partner,
wendy.kruikemeijer@kerridgecs.com.
Onze sollicitatieprocedure is net als onze werkwijze: doortastend en doelgericht. Op basis van twee
tot drie gesprekken met verschillende personen binnen KCS, en wellicht een meeloop dag(je)
bepalen we samen of we een echte match zijn!
Bezoek voor meer info onze website op www.kerridgecs.nl

Acquisitie begrijpen we, maar wordt helaas niet op prijs gesteld

