Vacature Software Consultant
Pan Oston is een innovatieve firma uit Raalte (www.panoston.nl). Samen met ruim 165 collega’s wordt
voortdurend gewerkt aan vernieuwende oplossingen die zich richten op het afrekenen, selfservice
ordering, informatievoorziening en digitaal ontvangst.
De dynamische onderneming groot geworden als afreken specialist voor vele (inter)nationale retailers
en voortdurend in ontwikkeling. De producten van Pan Oston kom je tegen in vele supermarkten,
tuincentra, doe het zelf ketens en andere omgevingen.
Sinds enige tijd is Pan Oston ook actief op het gebied van selfservice en dit is al snel uitgegroeid tot
een belangrijke discipline binnen de onderneming. We hebben een ambitieuze groeistrategie en staan
altijd open voor kansen en nieuwe marktgebieden.
In het kader van deze strategie is het de ambitie van Pan Oston om een Total Solution leverancier te
worden. Dit betekent dat de huidige hardware oplossingen worden uitgebreid met applicatie software,
waardoor we voor bepaalde segmenten een totaal oplossing kunnen bieden. Denk hierbij aan hotel
recepties, recepties bij gebouwen en quick service restaurants.
Het ontwikkelen van de applicatie software doen we samen met partners. Een intensieve
samenwerking, waarbij Pan Oston het advies, de verkoop, levering en onderhoud voor haar rekening
neemt.
Momenteel wordt een team opgebouwd waarin verschillende disciplines worden onder gebracht.
Marketing, sales, hardware specialisten en een software consultant zullen intensief samenwerken om
deze nieuwe business voor Pan Oston succesvol te realiseren.
Voor dit team zijn we op zoek naar een collega in de functie van:
Software Consultant/Business Proces Consultant
In deze functie ben je in staat om:
a) de Business Processen van onze klanten te kunnen vertalen naar de Software oplossingen
van onze Partners
b) de Software van onze partners te kunnen spiegelen aan het gewenste proces van de klant
c) volledig te kunnen adviseren wat de beste softwarematige oplossing is
d) zelfstandig een aanzet geven tot de integratie van de software met de systemen van de klant
e) de applicatie software van onze partners te configureren
f) zelf actief je internationaal te oriënteren op alternatieve oplossingen/nieuwe partners
g) zelfstandig software partners aan te sturen als het gaat om project deliverables

Voor deze functie zoeken wij het volgende profiel:
•
•
•
•
•
•

HBO ICT opleiding –met een bedrijfskundige achtergrond
5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie
Kennis van algemene ICT ontwikkelingen en een drive om up-to-date te blijven
Je vindt het leuk om de processen van onze klanten goed in kaart te brengen en deze te
vertalen naar passende softwareoplossingen
Je hebt ervaring met (international) tender processen
Je hebt ervaring in één van de genoemde segmenten waarop Pan Oston zich wil gaan richten
of de epos omgeving

•
•
•

Je bent flexibel en een gemotiveerde teamspeler met een proactieve houding
Je bent zowel in het Nederlands als het Engels verbaal en schriftelijk uitstekend, Duits is een
pre
Ruimdenkend, zelfstandig, nauwkeurig, vasthoudend, ondernemerschap, overtuigingskracht,
stressbestendig, teamspeler

Businesscares ondersteunt Pan Oston bij de selectieprocedure voor deze functie. Bij interesse
ontvangen we graag je reactie voor 20 september op info@businesscares.nl of via 038-2340444.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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