Vacature
Junior Business Technology Consultant (0-3 jaar werkervaring)
Jij maakt het verschil bij onze klant door diepgaande proces- en systeemkennis te combineren met
operationele daadkracht.
First Consulting richt zich met de sterk groeiende Business Technology praktijk volledig op snelle, flexibele
ontwikkeling. We onderscheiden daarbij de volgende vier proposities: Agile applicatie-ontwikkeling, Cloud BI,
datamanagement en Internet Of Things. Hierbij werken we nauw samen met vooraanstaande technology
partners als Mendix, Yellowfin en Informatica. Bij onze projecten ligt de focus op innovatieve applicaties voor
telefoon, tablet en desktop, zoals mobiele buitendienst apps, klantportalen en workflowapplicaties.
Wij geloven in het zoveel mogelijk combineren van de rol van Business Consultant en IT Consultant. Hierdoor
wordt het werk voor onze mensen niet alleen een stuk leuker, het zorgt er tevens voor dat ontwerp en
ontwikkeling van innovaties sneller en beter gaan door minder overdrachtsmomenten. Het kunnen combineren
van de benodigde skills is niet voor iedereen weggelegd. Wij zijn op zoek naar talentvolle communicatieve
academici met aantoonbare analytische en IT-vaardigheden. Onze consultants beschikken over een
bovengemiddeld portie daadkracht om bij toonaangevende klanten zoals KPN, Heineken, Alliander, BAM, ABN
Amro en Essent het verschil te kunnen maken.
Verantwoordelijkheden
•
•
•
•

Vertalen van klantbehoefte naar IT-requirements.
IT-requirements vertalen naar technische oplossing en architectuur.
Agile ontwikkelen van webapplicaties voor desktop, tablet en smartphone.
Ontwikkelen van business intelligence tools voor inzicht en rapportage.
Functie-eisen

• Vwo en een afgeronde universitaire opleiding in een technische, bedrijfskundige of econometrische richting.
• In staat om snel de processen en systemen van de klant te doorgronden.
• Aantoonbare affiniteit met analyse en IT.
First DNA
•
•
•
•
•
•

Scherp.
Plezier.
Stoutmoedig.
No-nonsense.
Samen.
Vertrouwen.
Wij bieden

•
•
•
•
•

Jonge, ambitieuze omgeving waar ontwikkeling centraal staat.
Direct veel vrijheid en verantwoordelijkheid.
Gestructureerde coaching van een eigen mentor.
Evenementen en borrels met je nieuwe collega’s.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden (Boven marktconform salaris, bonus, leaseauto, laptop en telefoon).
Solliciteren?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons recruitmentteam: recruitment@firstconsulting.nl.
Wil je direct solliciteren? Stuur ons dan je curriculum vitae en motivatie.

