Technische informatica met commercieel talent

Integratie Consultant (m/v)
32 - 40 uur in Hengelo òf Eindhoven

Gecontroleerd data delen in de toeleverketen

Bedrijfsprofiel
Supplydrive is een jonge onderneming die zich volledig richt op ketenintegratie. Zij
ontwikkelt implementeert en beheert een bibliotheek van connecties tussen de meest
voorkomende softwaresystemen. De connectie bevat de vertaling tussen verschillende
datastructuren, waarna geautomatiseerde berichtenverkeer tussen twee
partijen/datasystemen mogelijk wordt. Door deze bibliotheek te delen wordt maatwerk
overbodig en kunnen bedrijven gebruikmaken van standaard koppelingen.

Functieomschrijving
In deze functie ben je hoofdzakelijk bezig met het ontwikkelen van nieuwe connecties en het
implementeren van bestaande. Als Supplydrive consultant analyseer je het
integratievraagstuk en adviseer je klanten door oplossingen aan te dragen. Je voorziet daarin
technisch voor de vertaling van het bericht en het elektronische transport, waarbij de meest
populaire bestandsformaten & communicatie protocollen worden toegepast. De
integratieprojecten zijn elk van korte duur (van enkele uren tot dagen).
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De uitvoering van van de werkzaamheden vinden voornamelijk remote plaats. Dit
doe je volgens een reeds gestandaardiseerde projectmatige benadering.
Je hebt zowel contact met klanten als met prospects en bouwt daarmee al snel een
relatiebestand op. Je inventariseert de wensen en geeft passende oplossingen.
Je implementeert de oplossing en levert een werkende connectie op.
Je bent onderdeel van een team in Hengelo òf in Eindhoven en wordt in de eerste
maanden opgeleid en begeleid.
Je administreert offertes en orders in het ERP systeem en communiceert deze met de
klant. Intern ben je medeverantwoordelijk voor de verdeling van de orders onder de
teamleden volgens een afgesproken planning.

Functie eisen
• HBO werk- en denkniveau
• Affiniteit met techniek
• Analytisch
• Goede communicatieve- en sociale vaardigheden
• Kennis op onderstaande gebieden:
o XML standaarden
o EDI standaarden
o Communicatieprotocollen zoals: HTTP(S); (S)FTP; SMTP; IMAP; SOAP; REST en
ODATA
o Bedrijfsinformatiekunde
• Relevante werkervaring:
o Het kunnen vertalen van processen (administratief & logistiek)
o Integratievraagstukken
Wij bieden
Een parttime/fulltime uitdagende functie in Hengelo òf in Eindhoven met veel
verantwoordelijkheid en daarbij passende goede arbeidsvoorwaarden
Solliciteren
Voor informatie of sollicitatie kun je direct contact opnemen met Eric Bakker
eric.bakker@supplydrive.com

