industrial.treee.nl
TREEE Industrial zoekt:

SAP Manufacturing Expert
Bedrijfsprofiel
Onze opdrachtgever groeit, ook in de huidige uitdagende economie. In mindere
tijden komt altijd het beste wat de markt te bieden heeft bovendrijven. Wil jij bij
de beste horen en altijd voor het maximale gaan? Wil je werken op het snijvlak
van bedrijfsprocessen en IT? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Opdrachtgever is een consulting en IT bedrijf dat organisaties helpt bij het
optimaliseren van hun primaire bedrijfsproces en het implementeren van
ondersteunende ICT oplossingen. Het bedrijf gaat graag de uitdaging aan
complexe, innovatieve en internationale veranderings- of ICT projecten in goede
banen te leiden.

Functie omschrijving
Voor onze sterk groeiende unit Manufacturing zoeken wij een SAP for
Manufacturing consultant die zijn of haar sporen heeft verdiend in complexe
productieomgevingen. Je hebt ruime ervaring met productie, plannings- en
logistieke modules van SAP (QM, PP, SD, APO, MM, WM etc.).
Bij onze opdrachtgever werk je aan uitdagende, projectmatige opdrachten voor
verschillende (internationale) opdrachtgevers. Het merendeel van de opdrachten
wordt uitgevoerd in de Benelux en Duitsland. Je adviseert over en realiseert
integrale oplossingen die onze klanten helpen hun manufacturing processen
sneller, kosten effectiever en kwalitatief beter te laten verlopen. Hierbij hanteren
we een integrale aanpak waarmee we optimale oplossingen realiseren vanuit
zowel business als productie perspectief.
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Wij zoeken
Je werkt zelfstandig en kunt een multidisciplinair team met meerdere consultants
aansturen. Dit kan bij de opdrachtgever in huis zijn of bij de klant. Flexibiliteit,
overtuigingskracht en ondernemersgeest zijn belangrijke kenmerken voor de
passende kandidaat voor deze strategisch belangrijke positie.
• Universitair werk- en denkniveau
• Brede en diepgaande kennis van SAP for Manufacturing modules zoals QM, PP,
SD, APO, MM, WM etc.
• Ruime ervaring met end-to-end SAP implementaties
• Uitstekende consultancy en communicatie skills
• Ervaring met SAP implementaties in een of meerdere van onderstaande
industrieën:
 Discrete productie
 Procesmatige productie (food, pharma, …)
 Consumenten producten (FMCG).
• Een enthousiaste en creatieve geest, een teamplayer en ondernemer

Wat wordt u geboden
• Een professionele en dynamische werkomgeving
• Volop ruimte om aan je eigen ambities invulling te geven
• En uiteraard een goed salaris, laptop, telefoon en auto van de zaak
Interesse? Reageer direct of neem contact op!
0478-512000 - 0620422665
U kunt reageren via henk@treee.nl of u kunt zich inschrijven.
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