GET gevestigd te Oostmalle, maakt deel uit van de Europese Azkoyen-groep die een dynamische
groei kent. Met een team van 100 medewerkers creëren, verkopen en installeren we ICT oplossingen
voor tijdregistratie en security management. Onze sterkte, naast het aanbieden van kwalitatieve en
innovatieve producten en diensten, ligt in het aanbieden van totaaloplossingen.
Voor de implementatie en procesbegeleiding van HR projecten bij klanten zoekt GET momenteel
een:

CONSULTANT HR SYSTEMEN
flexibele teamplayer, uitmuntend in communicatie
De uitdaging
◼ Op basis van een diepgaande analyse richt je de door GET ontwikkelde software in bij de klant,
zodanig dat ze beantwoordt aan zijn specifieke behoeften op het vlak van automatisering van
tijdregistratie en het doorsturen van deze gegevens naar verloningssystemen. Je verifieert of de
ingerichte aanpassingen of toevoegingen overeenkomen met de vereisten van de klant.
◼ Je staat garant voor de tevredenheid van de klant. Je adviseert hem bij mogelijke oplossingen, en
je communiceert deze oplossingen op een heldere en begrijpelijke wijze. Je zorgt voor de opleiding
van de gebruikers.
◼ Door een proactieve, gestructureerde en interactieve aanpak realiseer je een tijdige oplevering. Bij
dit implementatieproces ben je het eerste en belangrijkste aanspreekpunt van klanten.
◼ Je maakt deel uit van het Functional Consulting en Support team.
Jouw profiel
◼ Je hebt een hogere opleiding genoten (bachelor of master in een bedrijfseconomische richting).
◼ Je beschikt over een sterk analysevermogen, bent een teamplayer met goede interpersoonlijke
vaardigheden en IT-affiniteit.
◼ Naast overtuigingskracht en plannings- en organisatorische vaardigheden, ben je hands-on en
kan je zelfstandig werken.
◼ Je bent klant- en resultaatgericht, en flexibel ingesteld met betrekking tot het werken op verschillende projecten.
◼ Ervaring met loonadministratie is een pluspunt.
◼ Je bent bereid verschillende projecten tegelijk uit te voeren op diverse locaties in BE/NL.
◼ Naast het Nederlands heb je een goede kennis van het Frans en het Engels.
Ons aanbod
◼ Complexe klantomgevingen die je blijven uitdagen.
◼ Een stabiel bedrijf met een collegiale sfeer.
◼ Meer dan 50 jaar kennis en ervaring om te delen.
◼ Een loon en extralegale voordelen die jouw meerwaarde weerspiegelen én flexibele uren.
Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar jobs@get.be.

