Vacature MKG ERP consultant
ERP software voor metaalbedrijven

Vacature MKG ERP consultant
Werkgebied:

Eigen regio
MKG kent 3 regio’s : Noord, Zuid-Oost of Zuid-West

MKG (Metaal Kennis Groep) is een jonge professionele onderneming met ruim 50 medewerkers op
HBO+ niveau. MKG ontwikkelt en implementeert ERP software voor MKB metaalbedrijven in Nederland
en Duitsland. MKG beschikt over een grote klantenkring en heeft een uitstekende reputatie. MKG is
gevestigd in Hengelo, heeft een nevenkantoor in Waalre en een opleidingsruimte in Apeldoorn.
Als gevolg van gezonde groei van het bedrijf zijn wij op zoek naar een service gerichte consultant voor
een vaste betrekking.

Functieomschrijving:
In deze afwisselende functie ben je verantwoordelijk voor het implementeren van MKG Software bij
nieuwe klanten en beheren van de MKG software bij bestaande klanten. Als MKG consultant adviseer je
in beide gevallen klanten op het gebied van logistieke en financiële bedrijfsprocessen en draag je
hiervoor oplossingen aan:
• De implementatie van deze oplossingen voer je zelf uit. Dit doe je volgens een projectmatige benadering.
• Je inventariseert de wensen van de klant en stelt je implementatie hierop af. Het geven van trainingen en
instructies behoort tot je taken.
• Onder leiding van een senior consultant voer je (korte) verbetertrajecten uit bij bestaande klanten.

Wij zoeken (voor 40 uur):
• Analytisch, deskundig, rustig, pragmatisch en overtuigend
• HBO/Academisch werk- en denkniveau
• Enkele jaren relevante werkervaring met het implementeren van ERP software en/of ervaring in de
metaalbranche in combinatie met ERP is een pré.
• Enthousiast, creatief, professioneel, geen 9-5 mentaliteit
• Kwaliteitsgedreven, klantgericht en daadkrachtig.
• Goede uitdrukkingsvaardigheid (Nederlands).
• Een man/vrouw met de leeftijd tussen 25 en 33 jaar, past goed in ons huidige team.

Wij bieden:
• Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en vrijheid
• Een uitstekend salaris
• Een passend pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een lease-auto.
• Plezierige, informele werkomgeving in een platte organisatie.
Kom jij MKG versterken?

