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SAP Logistics Consultant
Aan de slag als SAP Logistics Consultant
Jij kent de beste routes om logistiek met IT te verbinden en vice versa. Je weet welk IT-maatwerk nodig is om logistieke
processen te perfectioneren. Bij complexe zaken denk jij al snel: appeltje-eitje!

Als SAP Consultant kent de logistieke sector geen geheimen voor je.
Men hoeft jou niet te vertellen hoeveel baat logistieke processen hebben bij IT. Jij kent beide sectoren op je duimpje. Je
kan heel goed overweg met het (midden)management van de sector, want jij snapt de taal en cultuur van de logistieke
sector als geen ander. Er zijn dus weinig woorden nodig om jou uit te leggen welke wensen de klant heeft. Dat is fijn,
want je doet niets liever dan die wensen met jouw superslimme SAP-creaties te vervullen. Je weet daarbij verschillende
hulpmiddelen te integreren tot een optimale oplossing voor ingewikkelde logistieke vraagstukken.

Sogeti biedt jou...
…een werkomgeving waarin je alle kansen krijgt een topcarrière neer te zetten. Je gaat namelijk bij de crème de la
crème van Nederland aan de slag. Bovendien kun je gebruikmaken van Sogeti’s uitgebreide cursus- en
opleidingsaanbod. Speciaal voor SAP-experts bestaat deze uit trainingen rond de nieuwste ontwikkelingen van SAP
Cloud, SAP S/4 HANA, SAP Analytics en SAP-outputmanagementoplossingen. Bij de Sogeti-Academy kun je hiervoor
een met SAP Nederland afgestemd opleidingscurriculum volgen. Daarnaast kun je gebruikmaken van meerdere
interessante (SAP) Learning & Development platforms en natuurlijk ook je soft skills verbeteren.

Wie ben jij?
Je bent bekend met de logistieke modules MM, SD en (E)WM en hebt aantoonbare ervaring binnen het expertisegebied
logistiek. Je hebt ervaring met het configureren en customizen in SAP MM/SD/(E)WM en het werken met on/offshoredevelopers. Je bent SAP-gecertificeerd binnen het logistieke werkveld, minimaal als ERP 6.0 EHP7 Associate - Sales
and Distribution, en/of Material Management /(Extended) WareHouse Management. Certificering binnen het S/4HANA
Procurement of Sales geeft je een voorsprong. Al tellen ervaring of ambities in deze richting zeker mee. Een pré is ook
als je bekend bent met de Agile/Scrum-aanpak en DevOps. Datzelfde geldt voor debuggen en interfacing.

Aan de slag bij Sogeti
Bij Sogeti werken, betekent deel worden van een ambitieus bedrijf. Sogetisten staan bekend als professioneel, gedreven
en resultaatgericht. Omdat professionaliteit het best gedijt binnen een fijne, informele werksfeer organiseert Sogeti
regelmatig activiteiten en informele meetings. Kortom; Sogeti staat voor ontplooiing van haar medewerkers! Het is dan
ook niet voor niets dat Sogeti al jaren op rij wordt uitgeroepen tot de beste IT-dienstverlener van Nederland.
Durf jij bij Sogeti aan de bak te gaan? 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.

