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SAP Financial Consultant
Werken als SAP Financial Consultant.
Finance is jouw yin, IT jouw yang. Complexe data-puzzels? Jij lost ze op. Je wordt er zelfs gelukkig van.

Vacature SAP Financial Consultant
‘Finance’ staat voor jou niet gelijk aan het enkel lezen van het financiële katern van de ochtendkrant. Je snapt de sector,
hebt er gewerkt en kent de ins en outs. Je bent, kortom, een expert. Neemt niet weg dat je óók een kloppend IT-hart
hebt. Juist in de combinatie IT/Finance komen jouw talenten het best tot hun recht. Met SAP-tools ben je een magiër, het
zijn de favoriete instrumenten waarmee je jouw klanten vooruithelpt. Men kent jou als een goede communicator, iemand
die prettig in de omgang is en zich goed kan verplaatsen in het perspectief van de ander. Je kunt dan ook uitstekend
dealen met het (midden-)management. Belangrijk, want jij moet de klantbehoefte boven tafel krijgen. Behoeften die jij
invult met SAP-oplossingen op maat.

Wat mag je verwachten van Sogeti?
…een loopbaan die aansluit bij jouw expertise en ambities. Voor Sogeti krijgt de facilitering van de expertise-ontwikkeling
bij medewerkers de absolute prioriteit. Het aanbod van cursussen en opleidingen is dan ook gigantisch. Voor SAPexperts is er bovendien de mogelijkheid om de kennis van SAP Cloud, SAP S/4 HANA, SAP Analytics en SAPoutputmanagement-oplossingen up to date te houden middels een speciaal opleidingscurriculum dat met SAP Nederland
is afgestemd. Daarnaast kun je gebruikmaken van meerdere interessante (SAP) Learning & Development platforms.

Wat verwachten wij van jou als SAP Financial Consultant?
Je hebt ruime ervaring met SAP FI/CO en hebt gewerkt binnen het finance-expertisegebied. Binnen het SAP financedomein ben je gecertificeerd als Associate Financial Accounting met SAP ERP 6.0 en/of SAP Certified Application
Associate - Management Accounting. Ook heb je ervaring met het configureren in SAP FI/CO en kun je overweg met
meerdere fases van de SAP Lifecycle, zoals het opstellen van een business blueprint, het implementeren
(bouwen/testen) en het beheren van FI/CO-modules. Heb je kennis hebt van SAP S/4 HANA Finance (o.a. Universal
ledger, Fast Close, Financial Analytics, Fiori, Activate methodologie) en Industry Solutions op het gebied van Financial
Services? Mooi, dat is een dikke pré. Gecertificeerd in Associate SAP S/4HANA voor Financial Accounting en/of
Management Accounting? Ook dan heb je een streepje voor. Niet gecertificeerd maar je kunt er wel mee kunt werken of
hebt ambities in die richting? Ook dat is een pluspunt. Tot slot wordt Sogeti enthousiast als jij praktische kennis hebt van
de Agile/Scrum-aanpak en DevOps.

Werken bij Sogeti
Kom je bij Sogeti werken? Reken er dan maar op dat je deel gaat uitmaken van een uiterst ambitieus bedrijf. Sogetisten
werken uitsluitend bij gerenommeerde bedrijven waar ze bekend staat als uiterst professioneel, gedreven en
resultaatgericht. Professionaliteit gedijt het best binnen een fijne, informele werksfeer. Recreatieve activiteiten en
informele meetings zijn er dan ook volop bij Sogeti.
Ga jij voor bovengemiddeld? Solliciteer dan snel!
Vragen over werken bij Sogeti? Neem contact op met onze recruiters via: sollicitatie@sogeti.com of bel naar: +31 (0) 886
606 600. Wil je direct solliciteren op deze baan? Ga dan naar de sollicitatie pagina op sogeti.nl.

