Als gepassioneerde partner assisteert SoftAdvice al meer dan 20 jaar ondernemingen in de Benelux met het beheren en
transformeren van informatie. Als specialist in document managementsystemen, veelal gebaseerd op het bekende M-Files
platform, werken we telkens opnieuw aan unieke projecten voor een erg divers en gerenommeerd cliënteel. Als rasechte
Kempische kmo met kantoren in Turnhout en Brussel spelen we in op de vraag van morgen. Zo bouwen en tunen we de systemen
die de kernprocessen van ondernemingen aandrijven, organiseren en optimaliseren. Een hecht team van sterke professionals en
onze toonaangevende technologieën liggen dan ook aan de basis van ons succes.
Ter uitbreiding van ons team, kijken we uit naar een gedreven (m/v):

DMS Solution Architect
Als projectverantwoordelijke neem je de analyse, het design en de implementatie van diverse automatisatieprojecten m.b.t.
document management in handen. Je analyseert diepgaand de business-processen van je opdrachtgevers, initieert optimalisaties
en vertaalt noden naar pragmatische oplossingen binnen het M-Files platform. Voor de uitwerking en implementatie kan je
rekenen op de ondersteuning van IT-collega’s, die op hun beurt vertrouwen op je heldere sturing en instructies. Gedurende het
ganse project communiceer je proactief met de klanten, ondersteun je hen met je expertise en begeleid je hen doorheen de
transitie.

Profiel
Je genoot een hogere ICT- of economische opleiding en hebt relevante ervaring als project manager met implementatie van
business processen, bij voorkeur in een project-gestuurde organisatie. Ervaring met DMS en/of ECM-software is een sterk
pluspunt. Je bent analytisch sterk en hebt een goed inzicht in bedrijfsprocessen en -belangen. Je beschikt over goede people skills
en staat op organisatorisch vlak stevig in je schoenen. Je bent een sterke communicator, initiatiefrijk en neemt gemakkelijk een
trekkersrol op bij veranderingsprocessen.

Wij bieden jou…
… een competitief verloningspakket met firmawagen en diverse extralegale voordelen. Je werkt bij een stabiele organisatie met
een oerdegelijke reputatie. Je volgt ontwikkelingen en trends op het gebied van nieuwe technologieën op de voet. Tegelijkertijd
beland je in een familiale en teamgerichte sfeer tussen andere specialist-collega’s. Zo bieden we je de flexibiliteit om zelf je
werkdagen en projectaanpak te organiseren maar overleggen we ook graag wekelijks met jou en je collega’s. We helpen elkaar
bij issues en leren van de expertise en aanpak van collega’s. Aan uitdaging en interessante contacten alvast geen gebrek. Zo werk
je o.a. voor kmo’s maar evengoed voor multinationals en overheidsinstanties.

Interesse?
Stuur je cv naar solliciteren@goelen.be t.a.v. Pieter Gaukema. Snelle reactie en discretie gegarandeerd. Voor meer informatie kan
je ons contacteren op 014/61 57 87.

