SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Junior IT Consultant
Bedrijfsnaam: TOPdesk
Uiterste sollicitatiedatum: 30 september 2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk
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TOPdesk, een internationaal software- en consultancybedrijf, helpt organisaties om hun
dienstverlening slimmer, beter en leuker te maken. We zijn marktleider op het vlak van
servicemanagement in de BeNeLux en wereldwijd kiezen meer dan 4500 organisaties voor onze
expertise. Tenslotte wordt TOPdesk gekenmerkt door de open bedrijfscultuur en de vele
carrièremogelijkheden voor studenten, hoogopgeleide starters en young professionals.

Wat ga je doen?
Als Junior IT Consultant bij TOPdesk analyseer je de situatie, doelstellingen en wensen van de
klant. Hierna verbeter je hun bedrijfsprocessen en implementeer je onze software. Wekelijks
bezoek je verschillende klanten en help je ze een stap verder in het verbeterproces dat jij
begeleidt. Projecten variëren van twee tot honderd dagen. Naast de projecten die je bij klanten
doet, krijg je bij TOPdesk ook veel vrijheid om onze eigen producten en diensten verder te
verbeteren.

Ben jij de Junior IT Consultant die we zoeken?
•
•
•
•
•

je bent (bijna) in het bezit van een master
je bent analytisch en communicatief
je hebt een ondernemend karakter en grijpt kansen
je bent bereid om te reizen
je hebt bij voorkeur kennis van JSON, SQL, XML en/of reeds ervaring met API
integraties. Heb je hier nog geen kennis van maar ben je bereid hierin bij te leren? Dan
ben je nog steeds van harte welkom!

Wat krijg jij hiervoor in ruil?
•

•
•
•
•
•

Je start met een opleidingstraject van twee maanden. Je mag een pittig leertraject
verwachten, zowel op technisch vlak als op het gebied van consultancyvaardigheden.
Door onze voortdurende trainingen leiden we je in twee jaar op tot een expert in service
management
Een uitdagende functie bij een sterk groeiend bedrijf
Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en initiatief
Enthousiaste collega’s binnen een open cultuur
Doorgroeimogelijkheden, denk aan specialistenrollen zoals: service managementspecialist, technisch consultant, projectmanager of zelfs internationale kansen
Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Kan je niet wachten om bij TOPdesk aan de slag te gaan?
Reageer dan snel door middel van je cv en motivatiebrief op jobs@topdesk.be!
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