SAP Consultant
Ben jij dé expert in het verder uitbouwen en optimaliseren van businessapplicaties? Wil jij samen
met jouw collega’s ondersteuning bieden aan onze business processen, waaronder het analyseren
en inrichten van de SAP modules? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
Je begint je dag met het openen van je e-mails en het checken van nieuwe JIRA-tickets die aan je
zijn toegewezen. Je neemt deel aan de dag start en bij uitdagende tickets overleg je met je
collega’s of ze jou kunnen ondersteunen, of dat je hun ergens bij kan assisteren. Heb je de
oplossing gevonden? Dan informeer jij de business zodat zij hiermee kunnen testen.
Je ondersteunt de business processen door adviseren, analyseren en inrichten van de SAP
modules en enkele andere applicaties die vallen in het IT Delivery team Wholesale en Support. Het
gaat hierbij om support op bestaande applicaties, maar vooral ook het verder uitbouwen en
optimaliseren van de businessapplicaties. Je stuurt de realisatie van wijzigingen aan en
voert customizing-werkzaamheden uit.
Je bent onderdeel van diverse projecten, zodat je kan inschatten wat de impact voor SAP zal zijn.
Je staat in contact met projectmanagers en met hen stem je regelmatig af hoe je kan helpen, met
de integratiespecialist stem je de interface af en schat je in wat de impact voor SAP zal zijn. Kan je
zelf niet assisteren? Dan schakel je de supportpartner in!
Wie ben jij?
Je hebt ruime ervaring op het gebied van ICT en bedrijfsprocessen, met name in Supply Chain
Management. Daarnaast heb je:
●

Minimaal een hbo opleiding richting Bedrijfskundige Informatica afgerond;

●

ervaring met SAP SD/MM, bij voorkeur ook SAP LES / SAP WM

●

gewerkt met Prince2 en/of Agile methodieken;

beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Wat bieden wij jou?
●

●

Een salaris tussen € 4300,- en € 5600,- bruto per maand op basis 40 uur per week,
afgestemd op jouw kennis en ervaring;

●

een prettige werkomgeving met een professioneel team van enthousiaste collega’s;

●

een baan met uitdaging, verantwoordelijkheid en ruimte voor jouw creativiteit;

●

gunstige personeelsaankoopregeling voor onze producten zoals auto’s, motorfietsen,

watersportproducten, accessoires en onderhoud.
Wil jij als SAP Consultant meebouwen aan de toekomst van Louwman Group? Kom ook verder en
solliciteer direct!
Wie zijn wij?
Bij Louwman Group, een 100% familiebedrijf, is onze missie: Passie om mensen te bewegen.
Samen met 3.000 collega’s bieden we de best passende mobiliteit, in de automotive branche én als
aanbieder van zorghulpmiddelen. Met vele takken van sport en locaties door heel Nederland kies je
met een carrière binnen Louwman Group voor stabiliteit maar ook voor een toekomst vol
ontwikkelkansen.
Enthousiast geworden?
Reageer dan snel, we ontvangen graag je CV via de solliciteer knop! Mocht je toch nog vragen
hebben, neem dan contact op met Ben Oomen, IT manager, 06 53724012.
Past deze functie je niet maar wil je wel graag bij ons werken? Kijk dan op
https://www.louwmangroup.nl/werken-bij/ voor de actuele vacatures.

