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Implementatie Consultant 

Functie 

Ben jij Consultant en op zoek naar een dynamische functie waarin jij alle ruimte krijgt om jezelf verder 
te ontwikkelen als Implementatie Consultant? 

Ons Delivery team is een belangrijke schakel tussen klant en de technische experts. Dit gedreven 
team heeft als doel om de Proactis SaaS modules, waarmee de klant haar inkoop- en 
inkoopfactuurafhandeling doet, op professionele wijze te implementeren bij onze klanten. Wij 
verwachten dat de teamleden zorgdragen voor een optimale inrichting en implementatie van onze 
applicatie bij de klanten. Dit alles doen wij projectmatig en binnen de standaarden van onze SaaS 
applicatie. Het Delivery team werkt nauw samen met de andere teams van Proactis om te zorgen 
voor een hoge klanttevredenheid. De bijdrage van ieder individueel teamlid is van invloed op de 
tevredenheid van klanten en daarmee op de resultaten van Proactis.  

Als Implementatie Consultant implementeer je op projectbasis onze applicatie bij aansprekende 
klanten. Binnen deze implementaties is kwaliteit, klanttevredenheid en ‘fit to standard’ van groot 
belang. Het werken in onze projectteams is de manier om je consultancy- technische- en 
projectmanagementvaardigheden verder te ontwikkelen. Zie dat maar als een uitdaging! 

Werkzaamheden 

Als Implementatie Consultant ben je inhoudelijk uiteraard goed op de hoogte van alle mogelijkheden 
van de Proactis modules. Je organiseert workshops, analyseert de situatie van de klant, verzamelt 
relevante data en weet deze te vertalen naar een passende inrichting van de Proactis modules. 
Vervolgens ga je in samenwerking met de klant de inrichting en processen valideren en ondertussen 
train je de klant in het gebruik en beheer van de applicatie. Je ondersteunt de klant bij testactiviteiten 
van die inrichting en speelt in op testbevindingen door configuratie aan te passen of het proces nader 
toe te lichten.  

Daarop aanvullend verzorg je de juiste documentatie over de uiteindelijke inrichting en geef je 
trainingen. Binnen het project werk je mee aan de integratie tussen Proactis modules en 
klantsystemen. Daarbij gebruik je verschillende IT tools en technieken. Naast jouw 
implementatieprojecten ondersteun je ons eigen Development team bij verdere doorontwikkelingen 
van onze SaaS applicatie en/of ondersteun je onze Sales collega`s met waardevolle inhoudelijke 
informatie om nieuwe klanten te overtuigen van onze oplossing. Ook krijg je volop ruimte om je op 
specifieke onderdelen verder te specialiseren. 

Profiel 

Onze perfecte kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding aangevuld met minimaal 3 tot 5 jaar 
werkervaring op het gebied van consultancy, inkoop of finance. 

• Je hebt praktische kennis van de toepassing van inkoopprocessen, CRM- en ERP- systemen 
binnen grotere organisaties. 

• Je hebt ervaring met projectmatig implementeren van SaaS oplossingen. 

• Je bent in staat opdrachtgevers optimaal te adviseren over oplossingen. 

• Je bent handson, ondernemend, een teamspeler en komt graag bij klanten over de vloer. 
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• Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen, goede communicatieve en sociale 
vaardigheden en je kan goed luisteren. 

• Tenslotte beheers je de zowel de Nederlandse als de Engelse taalTenslotte beheers je zowel 
de Nederlandse als de Engelse taal, mondeling zowel als in schrift. 

Wat bieden wij 

• Uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden. Jouw salaris wordt bepaald op basis van jouw 
ervaring en prestaties. 

• Een zelfstandige functie waarin je initiatief en verantwoordelijkheid kunt nemen. 

• Volop mogelijkheden om jouw kennis & skills te verbreden en te verdiepen. 

• Een professioneel team waar samenwerken centraal staat. 

• Enthousiaste en hulpvaardige collega’s. 

• Locatie is Weesp, goed bereikbaar met OV en auto. 

Solliciteren 

Denk je dat je past bij onze organisatie en herken je jezelf in dit profiel? Dan komen wij graag met jou 
in gesprek!  

Wil je solliciteren, stuur dan jouw C.V. en motivatiebrief aan Sander Olij (sander.olij@proactis.com).  
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