Senior Business Process (BPM) Consultant
Wie zijn wij
We zien onszelf als een no-nonsense IT-bedrijf dat graag de uitdaging aangaat om samen
met haar klanten te werken aan succesvolle projecten. En met succesvol bedoelen we echt
succesvol met aantoonbare resultaten die we vooraf hebben afgesproken. Als relatief kleine
speler boksen wij tegen de gevestigde orde op, en dat doen wij heel succesvol. Onze klanten
bestaan uit grote Nederlandse multinationals en sinds begin 2017 zijn wij ook in en buiten
Europa actief. Met een team van 20 IT-specialisten en consultants zijn we groot genoeg om
het volledige project (analyse, development, implementatie en beheer) te doen en klein
genoeg om flexibel te zijn.

Wat verwachten wij van een Senior Business Process (BPM) Consultant
Als Senior Business Process (BPM) Consultant houd je je bezig met analyse, design,
implementatie en begeleiding van klanten op het gebied van AuraPortal iBPMS. Je geeft
advies aan klanten omtrent hun architectuur en inrichting van AuraPortal en ben je in staat
om zelfstandig projecten te leiden met een team van IT-specialisten en BPM consultants. Je
coached minder ervaren collega’s en helpt de BPM-kennis binnen het team te vergroten.

Als een Senior Business Process (BPM) Consultant:










Heb je sterke project- & relatiemanagement skills;
Ben je in staat om klantsignalen om te zetten in nieuwe business;
Heb je kennis van Business Process Re-engineering of Re-design;
Heb je ervaring met Agile ontwikkelmethodieken;
Heb je de drive om in jouw vakgebied tot de besten te behoren;
Is het hebben van kennis van Service Oriented Architecturen in relatie tot processen
een pré;
Ben je in staat om junior en medior BPM-collega’s te coachen;
Heb je gevoel voor ondernemerschap, initiatief en omgang met klanten;
Ben je bereid om opdrachten in het buitenland te doen.

Wat heb je nodig:





Een afgeronde HBO of WO opleiding en sterke affiniteit met IT en Business Process
Management;
Minimaal 5 jaar ervaring binnen BPM;
Je hebt ruime ervaring met business process management, business rules
management en/of case management suites;
Vloeiend in het Nederlands en Engels, zodat je kunt schakelen in internationale
projecten;






Duits is een pré;
Kennis van bedrijfsprocessen en de relatie naar de Cloud-toepassingen (SaaS/
PaaS) en maatwerkapplicaties binnen de procesketen;
Kennis van ICT project- en beheermethodieken (als Agile, Prince II, ITIL of BISL);
In staat zijn om POC’s en workshops te geven van verschillende niveaus.

Wat bieden wij je:











Salaris: minimaal € 4.000,- en maximaal € 6.000,- bruto per maand op basis van 40
uur per week;
25 vakantiedagen;
Goede pensioenregeling;
Ruimte voor doorgroei en stimulering van persoonlijke ontwikkeling d.m.v. opleiding
en training;
Kleinschaligheid, platte en informele organisatie, terwijl onze klanten bestaan uit
grote multinationals;
Leaseauto of mobiliteitsvergoeding;
Laptop van de zaak;
Onkostenvergoeding voor o.a. telefoon;
Mogelijkheid om conform ‘Het Nieuwe Werken’ plaats- en tijdonafhankelijk te werken;
Standplaats Zoetermeer.

Spreekt deze Senior Business Process (BPM) Consultant vacature je aan en voldoe je aan
de functie eisen, mail dan je motivatie en CV naar FourICT BV, t.a.v. Irene Streefkerk via
info@fourict.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt begrepen, maar niet op prijs gesteld.

