Zit ICT in je DNA en ben je in staat om de processen bij een implementatietraject bij
onze klanten zo in te richten dat de gebruiker hiermee uitstekend aan de slag kan, dan
ben jij misschien wel onze nieuwe collega.

Amyyon is op zoek naar een technisch implementatie consultant
Met onze applicatie Amyyon Food zijn we erg succesvol. Daardoor krijgen we steeds meer
werk. We zijn daarom op zoek naar versterking: een technisch consultant die de technische
aspecten van een implementatie voor zijn/haar rekening neemt.
Amyyon Food
Amyyon Food is de software waarmee we organisaties bedienen die voeding leveren in een
omgeving waarbij diëten een belangrijke rol spelen. Zoals een ziekenhuis of een
verpleeghuis. Onze software zorgt ervoor dat elke patiënt een veilige keuze kan maken voor
maaltijden die passen bij het dieet of de levensovertuiging.
Amyyon Food bestaat uit een backoffice applicatie en twee portals: één voor de patiënt en
één voor de medewerkers. Amyyon Food ondersteunt alle relevante processen: van inkoop
tot bereiding en uitlevering en van dieetaanpassing tot facturatie.
Amyyon Food is operationeel bij meer dan 100 organisaties. Onze klanten zijn divers, van
verpleeghuis tot cateraar, van ziekenhuis tot commerciële aanbieder van maaltijden. Onze
klanten komen uit Nederland, België en Curaçao.
Wat ga je doen als technisch consultant
Je gaat de technische aspecten van de implementatie voor je rekening nemen zoals het
installeren en inrichten van de software en het operationeel maken van koppelingen. Als er
problemen zijn, dan analyseer je die en los je ze op.
Je onderhoudt daarbij ook de contacten met de klant. Je assisteert de gebruikers bij het
testen en bent hun aanspreekpunt, ook voor inhoudelijke vragen.
Je werkt samen met de functionele implementatie consultant. Op termijn zul je ook delen
van de functionele implementatie voor je rekening nemen.
Wat vragen we van je
Je hebt een beroepsgerichte ICT opleiding of aantoonbare ervaring, op HBO niveau. Daarbij
heb je een klant- en resultaatgerichte instelling, je beschikt over goede sociale vaardigheden
en je kunt je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
Je geeft niet snel op en zoekt zelfstandig naar de juiste oplossing. Je hebt kennis van
databases en bent in staat om situaties die aan de voorkant zichtbaar zijn, met SQL query’s
in de database te analyseren. Kennis van programmeertalen als VB.Net, VB6 of Access is
belangrijk om te kunnen onderzoeken waarom iets niet goed gaat en is een pré.
Wat bieden wij
Een werkweek van 32 – 40 uur.
Een afwisselende en boeiende baan in een dynamische omgeving.
Een opleiding zodat je de applicatie goed leert kennen.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden.
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Functie eisen
- Je hebt passie voor ICT;
- Je hebt diepgaande ervaring met Microsoft besturingssystemen zoals Windows 7, 8, 8.1
en Windows 10;
- Daarnaast heb je basiskennis van Windows Server 2008R2/2012 en 2016, Microsoft SQL,
Exchange, IIS, Remote Desktop Services en Active Directory;
- Je hebt ervaring met Clouddiensten / technologieën;
- Je hebt kennis van netwerken (TCP/IP, Internet, etc.) en kunt daar ondersteuning in
bieden;
- Kennis van HL7 berichtenverkeer is een pré;
- Je hebt een flexibele werkhouding, hebt geen 8 tot 5 mentaliteit en je kunt werken
onder druk.
- Je bent bereid (vrije)tijd en energie te steken in je ontwikkeling door middel van studie/
opleidingen.
- Je bent communicatief vaardig, een teamspeler en klantgericht.
Wil jij je verder ontwikkelen en een bijdrage leveren in ons team? Dan ontvangen we graag
een brief van je waaruit dit blijkt + je CV. Stuur deze naar Amyyon, Rozenburglaan 3, 9727 DL
Groningen, t.a.v. Linda Bolhuis, of mail naar l.bolhuis@amyyon.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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