
 

Functieprofiel 

Als senior SAP developer consultant ben je actief bij de klantenkring van Digio en ben je in staat de klant te 
adviseren en te begeleiden over complexe vraagstukken op het gebied van SAP development. Jouw kracht is de 
wensen van de klant om te zetten naar werkende systemen en je weet de klant te overtuigen op basis van je 
inhoudelijke technische kennis. Als onderdeel van een project weet je wat het is om met deadlines en 
deliverables te werken. Je hebt de technische skills om als SAP developer de toekomst in te kunnen gaan. 
Kernbegrippen “in-memory-” en “webbased-” denken zijn onderdeel van je CV. 

Wij verwachten een actieve en dynamische opstelling en werkhouding. 
De SAP wereld veranderd per minuut, daarom heb je een actieve houding om deze technische SAP kennis bij te 
houden en te ontwikkelen. Deze kennis stelt je in staat om met onze klanten snel en accuraat de juiste keuzes te 
maken die tot de beste oplossingen leiden. Je gaat meedraaien in onze SAP In Service klanten teams waardoor 
je o.a. een vaste klantenkring kunt gaan bedienen. Tevens ga je met je collega’s van Digio de route bepalen 
zodat Digio in de toekomst de technische sparringpartner blijft voor onze klanten. 

 

Gevraagd wordt 

• Gedegen ervaring met SAP technologie (ABAP, ALE, IDOC, RFC, Workflow etc.); ervaring met componenten 
uit de Netweaver stack (PI/PO, BPM) 
• Ruime ervaring met ABAP workbench (minimaal een volledige implementatie meegemaakt); 
• ABAP Objects & frameworks is onderdeel van jezelf; 
• Kennis en ervaring met interfacing, implementaties, upgrades, migraties en conversies; 
• Kennis en ervaring met de nieuwste SAP technologieën zoals HANA, big data, web ontwikkeling (Javascript, 
FIORI, SAP Splash, SAP Gateway) mobiele oplossingen, webdynpro, BSP, Lumira, Odata, CSS, CGI, JQUERY, 
SAP Screen Personas,; 
• BOPF, BRF plus, SAP mobile kennis i.c.m. ABAP development skills is van absolute meerwaarde;• Kennis en 
ervaring met diverse programmeeromgevingen; Eclipse, WEB - IDE, SAP- GUI, HANA- Cloud etc.; 
• SAP ABAP certificering is een pré; 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 Verder beschik je over goede consultancy skills en ben je in staat om de lead te nemen en een nieuw  
development team op te zetten. Je acteert als teamspeler/leider en heb je een flexibele, inventieve en 
communicatieve persoonlijkheid.  

Geboden wordt 

Een afwisselende baan bij een groeiende, informele organisatie met toonaangevende klanten. Je werkt samen 
met enthousiaste collega´s op diverse SAP fronten. Je krijgt alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast 
is Digio een hele leuke club met veel energie, goede resultaten, korte lijnen, veel drive en mogelijkheden om mee 
te delen in het succes.  
 
Je maakt onderdeel uit van een organisatie waarbij trefwoorden gelden als; professioneel, succesvol, 
mensgericht, flexibel, hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening en FUN. 
Je inzet belonen we met een marktconform salaris en een prima pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, 
zoals een auto van de zaak, een mobiele telefoon en een target regeling. 

Bedrijfsprofiel 

Digio heeft een duidelijke visie en focus op de technologie van SAP. 
Doen waar je goed in bent! Vanuit die gedachte kiezen wij bewust voor het leveren van diensten en producten 
waarbij gebruik wordt gemaakt van innovatieve SAP technologieën (SAP S/4 HANA, FIORI, UI5) én waarbij onze 
mensen het verschil maken. Sinds 2000 manifesteren wij ons als dé technisch SAP specialist van Nederland en 
leveren een unieke SAP In Service dienstverlening bij een groeiende klantenkring. De SAP In Service 



dienstverlening gaat van beheer tot de implementatie en integratie van de allernieuwste SAP technologieën op 
uitdagende trajecten. 

 


