Functieomschrijving
Als SAP Integratie consultant ben je actief bij de klantenkring van Digio en ben je instaat de klant te adviseren en
te begeleiden over complexe vraagstukken op het gebied van integratie. Op basis van wensen van de klant,
ontwikkel je de verschillende scenario’s. Met behulp van SAP PI/PO wordt de vertaalslag naar concrete werkbare
oplossingen gemaakt. Te weet de klant te overtuigen op basis van je inhoudelijke technische kennis.
Als sparringpartner voor de klant ben je in staat een visie omtrent de hele interface keten te ontwikkelen. Tevens
ben je in staat om door je ervaring met één van de andere SAP Solutions bijvoorbeeld SAP ERP of SAP Portal,
de vertaling naar SAP PI/PO te maken. Als onderdeel van een project weet je wat het is om met deadlines en
deliverables te werken en we verwachten een actieve en dynamische opstelling en werkhouding.

Gevraagd wordt
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•
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde Academische / HBO opleiding, of een vergelijkbaar niveau door werkervaring.
Je hebt gedegen praktische ervaring, minimaal 4 jaar, met SAP technologieën zoals ABAP, ALE, IDOC’s,
RFC en Webservices
Ruime ervaring met (full-cycle) SAP implementaties en de ambitie om onze integratie dienstverlening verder
vorm te geven.
Kennis van communicatieprotocollen zoals http(s), FTP, SMTP, AS2, XML, SOAP, REST, ODATA
Ervaring met projecten op het gebied van B2B en EAI
Kennis van SAP SLT, HCI en architectuur standaarden zoals TOGAF
Je bent klantgericht en hebt het vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken. Goed in staat zijn
zelf grenzen te stellen en onder tijdsdruk oplossingen te vinden en te implementeren, en ook in stressvolle
situaties goed blijven presteren.
SAP certificering (SAP PI/PO Netweaver 7.3 of hoger) is een pre
Kennis en ervaring van BRM en BPM is een pre
Ervaring met projectmethodologie zoals Prince2 is een plus;
Vaardigheden: denkkracht, sociale effectiviteit en sturend vermogen
Gedrag: sociale effectiviteit, sturend vermogen en werkhouding

Geboden wordt
Een afwisselende baan bij een groeiende, informele organisatie met toonaangevende klanten. Je werkt samen
met enthousiaste collega´s waar je alle ruimte krijgt voor persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is Digio ook
gewoon 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; professionaliteit, klantgerichtheid,
mensgerichtheid, ‘ with a smile in IT’

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 SAP consultancy en Managed Services voor een groeiende klantenkring. De SAP Managed
Services heeft betrekking op het complete landschap inclusief security, integratie en data integriteit. Nieuwe
technologieën en cloud services.maken deel uit van dit geheel.

