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Voor Opdrachtgever heeft Olifant Consultancy een vacature voor:

Functioneel applicatiebeheerder Self Service
Als Functioneel applicatiebeheerder zorg je op een professionele en procesmatige wijze voor het implementeren van diverse
HR applicaties van Opdrachtgever voor onze klanten door heel Nederland. Binnen de HR applicaties ga je aan de slag met het
ontwerpen van nieuwe en het aanpassen van bestaande processen voor zowel klant als voor de eigen organisatie. Je zult een
belangrijke rol vervullen binnen de eigen organisatie van BPO, complexe (migratie)projecten, fungeren als vraagbaak en je bent
een volwaardige gesprekspartner op alle organisatieniveaus. Je bent pragmatisch, adviserend sterk, schakelt snel en bent op
zoek naar een organisatie met een hoog ambitieniveau.
Snel stappen maken in je ontwikkeling en carrière?
We vragen veel van je, daar staat dan wel tegenover dat je leerrendement bij Opdrachtgever zeer hoog ligt. Je kunt veel leren
van je collega’s, die net zo professioneel en ambitieus zijn als jij. Daarnaast volg je hier regelmatig trainingen en interne
kennissessies om de beste te blijven in jouw vak. En heb je zelf een goed idee? Zie je iets dat volgens jou anders kan? Als jij
enthousiast bent en een goede onderbouwing kan geven dan wordt jouw initiatief gewaardeerd en beloond.
Verder bieden wij je in deze part/fulltime [tenminste 32 uur] functie:
•
een marktconform salaris;
•
een jaarcontract met intentie deze om te zetten in een vast dienstverband;
•
een flexibel arbeidsvoorwaardensysteem met de mogelijkheid tot het uitruilen van arbeidsvoorwaarden.
Jij zorgt voor een efficiënt beheer van HR processen bij onze klanten;
Je werkt gestructureerd, kan goed prioriteiten stellen en bent pro-actief. Je bent klant- en resultaatgericht, analytisch,
stressbestendig, gericht op samenwerking en je bezit een gezonde portie overtuigingskracht en doorzettingsvermogen.
Daarnaast beschik jij over:
•

Minimaal MBO werk- en denkniveau;

•

Goede beheersing van de Nederlandse taal;

•

Kennis van Opdrachtgever HR pakketten HR Self Service en HR Docs;

•

Bij voorkeur kennis van JavaScript;

•

Bij voorkeur ook kennis van Opdrachtgever HR personeelssysteem HR Core business;

•

Bij voorkeur in het bezit van een PDL-diploma;

•

Ervaring met HR-implementaties en de bijbehorende methodieken;

•

Ervaring met projectmatig werken;

•

Actuele kennis van vakmatige ontwikkelingen en veranderingen in de markt.

.
Wil je meer informatie? Neem dan snel contact op met Marcel Christoffel via mail: marcel@olifantconsultancy of bel:
06-50237960

