Consultant financiële software
Fulltime (voorkeur) of parttime
Omschrijving van de functie:
Het geven van ondersteuning aan relaties (gebruikers) in de vorm van helpdesk, consultancy en
training op boekhoudkundig gebied.
Je bent mede verantwoordelijk voor het functioneren van onze boekhoudsoftware bij onze klanten.
Die variëren in omvang van klein tot groot.
Ook verdiep je je in onze ERP-Software zodat ook consultancy door jou gegeven kan worden aan
klanten die complexe (financiële) bedrijfsprocessen geautomatiseerd willen hebben in onze
software.
Het uiteindelijke doel:
Je ontwikkelt je door tot specialist op gebied van onze financiële softwareoplossing en de
complexere modules in onze ERP-oplossing. Je wordt 2de lijns lid van ons helpdeskteam. Je krijgt de
eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van onze software bij enkele van onze grotere
klanten en bent voor hen het eerste aanspreekpunt.
Door de toegenomen kennis van onze producten en de processen bij de klant, word je bij nieuwe
ontwikkelingen betrokken en zal je als financieel specialist meedenken over de richting en de
ontwikkelingen.
Taken en verantwoordelijkheden:
- Ondersteuning verlenen aan onze klanten
 Ondersteuning van onze boekhoudsoftware
 Ondersteuning van onze gekoppelde ERP-oplossingen
- Het onderzoeken van probleempunten en uitwerken van oplossingen
- Het inventariseren van wensen en ideeën
- Het testen van nieuwe software/adviseren voor nieuwe ontwikkelingen
- Het geven of ondersteunen van trainingen
- Het geven of ondersteunen van demonstraties aan potentiële klanten
- Consultancy verlenen op afstand vanuit kantoor en op locatie bij de klant.

Opleiding en ervaring:
- Afgeronde HEAO-opleiding of vergelijkbare studie
- Minimaal HBO denkniveau, voorkeur HBO+
- Beheerst Nederlands en Engels in woord en geschrift, Duits is een grote pre
- Uitstekende communicatieve vaardigheden
- Kennis van Word, Excel en één of meerdere boekhoudprogramma’s
- Boekhoudkundige werkervaring
- Ervaring met het inrichten en beheren van een financieel automatiseringssysteem is een pre
- Liefst enige ervaring in de keuken- of sanitairbranche.
Aangeboden:
- Een zelfstandige en boeiende functie in een kleine organisatie (locatie Amsterdam) van een leuk
team enthousiaste mensen die met een prachtig product de klanten optimaal en deskundig willen
helpen.
- Wij bieden een goed salaris, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en ruimte voor verdere
ontplooiing.

Interesse:
- Stuur een reactie vergezeld van je CV naar:
Simar automatisering bv
De heer M.H. Sinnige
Jarmuiden 67
1046 AE Amsterdam
tel: 020 480 82 82
fax: 020 480 82 84
e-mail: vacature@simar.nl
of bel even voor het maken van een afspraak.
Profiel bedrijf:
Simar automatisering bv is gespecialiseerd in de automatisering van de interieurbranche. Met name
voor de keuken- en sanitairvakhandel hebben wij een breed aanbod van programmatuur op zowel
administratief, financieel als op tekentechnisch vlak en leveren wij ondersteunende diensten zoals
het maken van catalogi, mobiele apps en internetdiensten ten behoeve van deze doelgroep. Wij
verkopen onze producten voornamelijk in Nederland en België, maar ook in andere landen zijn wij
actief.

