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Support Consultant 

Ons Support team werkt op dagelijkse basis samen met de Proactis klanten aan de correcte werking 
van de Proactis applicatie. De klant vertrouwt daarbij op de diepgaande kennis van de Proactis 
applicatie bij het support team. En de bereidheid om al het mogelijke te doen om de klant te helpen bij 
het oplossen van incidenten, geven van advies of realiseren van wijzigingsverzoeken. Daarmee zijn 
onze Support consultants in grote mate bepalend voor de klanttevredenheid. Uiteraard werken zij 
daarbij op een gestructureerde manier en maken gebruik van verschillende ICT tools. 

Wat vragen wij? 

Je gaat onderdeel uitmaken van een professioneel en enthousiast team van Support collega’s. 
Binnen dat team ben je medeverantwoordelijk voor het ondersteunen van klanten met betrekking tot 
de Proactis applicatie. Je kent de applicatie zowel op functioneel als op technisch vlak en bent goed 
in staat om applicatieproblemen te analyseren en te beschrijven. Daarnaast ben je goed in staat om 
in overleg met de klant belangrijke additionele informatie te verzamelen en mogelijke oplosrichtingen 
aan de klant terug te koppelen. Je gebruikt JIRA Service Management om meldingen op de juiste 
wijze vast te leggen en te communiceren, zowel naar de klant als naar andere teams binnen Proactis. 
In aanvulling op je probleemanalyse ben je in staat om de technische impact op applicatie-, systeem- 
en databaseniveau aan te geven. Tot slot draag je bij aan het leveren van additionele dienstverlening 
zoals het geven beheertrainingen, opstellen van release notes en opstellen van maandelijkse SLA 
rapportages. 

Wie zoeken wij? 

Onze nieuwe collega heeft een opleiding op HBO-niveau (bijv. in bedrijfskundige of logistieke richting) 
en 5 tot 10 jaar relevante werkervaring in een business consultancy functie. Ook zien wij graag een 
match op deze punten: 

• Onze gewenste kandidaat heeft minimaal een afgeronde (bij voorkeur) HBO opleiding 

• Minimaal 1 tot 3 jaar werkervaring met ondersteuning van (ERP) applicaties 

• Je hebt praktische kennis van bedrijfsprocessen 

• Je werkt gestructureerd en beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden 

• Je hebt kennis en ervaring met ICT technieken zoals XML en SQL 

• Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen 

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

Wat bieden wij 

• Goede primaire arbeidsvoorwaarden waarbij salaris afhankelijk is van ervaring en prestatie 

• Een zelfstandige functie waarin je initiatief en verantwoordelijkheid kunt nemen 

• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen met bijbehorende opleidingen 

• Een professioneel team van enthousiaste collega’s waarin samenwerken centraal staat 

• Standplaats Weesp, goed bereikbaar met openbaar vervoer en auto. 
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Denk je dat je past bij onze organisatie en herken je je in bovenstaand profiel? Dan komen wij graag 

met jou in contact! 

Voor deze vacature kunt u contact opnemen met Sandra Schaefers (0294-752730), of uw CV sturen 

naar sandra.schaefers@proactis.com  

mailto:sandra.schaefers@proactis.com

