
 

 

 

SENIOR BUSINESS CONSULTANT 

Jouw baan als senior business consultant  

Als senior business consultant ben je zowel een bedrijfskundig als een technisch specialist. Je vertaalt de 

vraag van de klant en bedenk op wat voor manier bedrijfssoftware het beste kan worden ingezet. In 

communicatie met de klant ben je constant op zoek naar manieren om de omgeving van de klant te 

optimaliseren. Geen dag is hetzelfde, dit hangt samen met de opdracht, de klant en de uitdaging. Als 

consultant vind je het leuk om verschillende rollen aan te nemen, zoals analist, adviseur en trainer. Je neemt 

verantwoordelijkheid voor het plan en de uitvoering, dit doe je alleen of in samenwerking in een team.  

 

Waarom is deze baan zo leuk?  

 Je werkt in een bedrijf met een informele en gezellige bedrijfssfeer.  

 Tool-kit om complete oplossingen te realiseren voor de klant.  

 Je draagt bij aan vooraanstaande Software-innovaties.  

 Je komt in een hecht team, dat samenwerking centraal stelt.  

 

Wie zoeken we?  

Wij zijn Duidelijk. Anders. Jij ook? Mooi! Dat is een goed begin. Verder pas je bij ons als je voldoet aan de 

volgende voorwaarden:  

 Een afgeronde opleiding in Bedrijfskunde, Finance of ICT (bij voorkeur op HBO of WO niveau);  

 Vanaf 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;  

 Je hebt ervaring met ERP software, bij voorkeur Exact;  

 Je hebt kennis van SQL en schrijft eenvoudige scripts;  

 Je hebt ervaring met MS Reporting Services, en/of MS Power BI;  

 Je bent goed in het managen van je eigen tijd en kan omgaan met deadlines;  

 Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen;  

 Je kunt schakelen tussen processen en techniek;  

 Je bent gericht op kwaliteit.  

 

Wat bieden wij jou?  

 Een centrale plek in een geweldig team van gedreven, creatieve mensen.  

 Vrije ontwikkeling in de uitdagingen die jij interessant vindt.  

 Een passend salaris, een fijne werkplek en de juiste tools: laptop, mobiele telefoon. 

 

 



 

Wie is Quercis?  

Wij zijn Quercis. Een bedrijf waar sinds de oprichting in 2006 bijzondere ontwikkelingen plaatsvinden. 

Simpelweg omdat wij dingen anders doen. Bij ons geen ja en amen, maar een team dat kritisch meedenkt. 

Omdat wij uit ervaring weten dat elke bedrijfssituatie net even een andere oplossing vraagt. Tel daar de 

unieke combinatie van kennis van techniek én bedrijfsprocessen bij op en je kunt je voorstellen dat wij als 

geen ander in staat zijn om software te ontwikkelen. In die zin zijn niet alleen onze werkwijze, maar ook 

onze oplossingen Duidelijk. Anders.  

 

Wij houden ons dagelijks bezig met de vraag hoe we complexe bedrijfssoftware inzichtelijk kunnen maken. 

Wij stroomlijnen en optimaliseren bedrijfsprocessen. Onze consultants komen dagelijks over de vloer bij 

klanten in de zakelijke dienstverlening, handel, zorg en het onderwijs. Met innovatieve en creatieve 

oplossingen creëren zij rust en overzicht voor onze klanten. 

 

Geïnteresseerd? 

Wij ontvangen graag jouw motivatie en cv via een e-mail naar dirk.acda@quercis.nl. Mocht je verder nog 

vragen hebben over de vacature kun je altijd contact opnemen met onze operations manager, Dirk Acda: 

06- 10088597. 

 


