
 

 

Functieomschrijving 

Gezien de complexiteit van SAP landschappen zoeken wij resultaatgerichte, ondernemende SAP Netweaver 
architect met ambitie.  
Als SAP Netweaver architect 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 architectuur en integratie. Op basis van de wensen 
van de klant, ontwikkel je de verschillende scenario's en heb je een belangrijke rol in de technische realisatie van 
de verschillende scenario's. Met behulp van jouw kennis en kunde wordt de vertaalslag naar concrete werkbare 
oplossingen gemaakt. Je 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 infrastructuur te ontwikkelen. Tevens 
ben je in staat om door je ervaring met één van de andere SAP Solutions, maar ook non-SAP Solutions de 
vertaling te maken naar een perfecte infrastructuur. 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 

• Een afgeronde Academische / HBO opleiding, of een vergelijkbaar niveau door werkervaring. Certificering is 
een pre 

• Min. 6 jaar ervaring in SAP infrastructuren, legacy en/of middleware technologieën; hiervan heb je minimaal 4 
jaar praktijkervaring in de volgende SAP NetWeaver componenten:  

- SAP NetWeaver Portal & Knowledge Management  

- SAP NetWeaver PI/PO  

- SAP NetWeaver Web Application Server ABAP/Java  

- SAP NetWeaver Mobile Infrastructure: 

- SAP HANA en/of S4/HANA 

• Je bent gesprekspartner op het gebied van NetWeaver op algemeen niveau en als expert op het gebied van 
een/meerdere SAP kennisgebieden in het bijzonder (d.m.v. presentaties, demo's, adviesrapporten, 
projectvoorstellen en offertes). 

• Je helpt klanten bij het uitbouwen van innovatieve & performante IT oplossingen op basis van het 
SAP NetWeaver platform, je hebt aantoonbare ervaring in topics zoals security, performance, 
lifecycle management, reusability, standaarden.. 

• Je hebt een grote affiniteit met de klant (zowel business als technisch) en je bent in staat om vanuit je 
ervaring en kennis een technisch IT architectuur uit te tekenen die voldoet aan de behoeftes van de klant en 
tevens aandacht heeft voor security, performance, herbruikbaarheid, openheid, standaarden, 
methodologieën,  

• Je adviseert de klant zowel op niveau van applicatie-, technologie-, en informatie architectuur. Daarnaast 
beperkt je je hiervoor niet enkel tot wat er leeft binnen de SAP wereld maar je hebt ook aandacht voor de 
algemene technologische ontwikkelingen en de oplossingen van alternatieve technologische platformen 
zoals WebSphere, BEA WebLogic en .NET.  

• Je hebt een goed inzicht in de mogelijke koppelingen van SAP met andere systemen. Daarnaast heb je 
kennis van uitbreidingsconcepten binnen SAP inclusief bijbehorende standaarden (inclusief 
haalbaarheidsstudies).  

• Je bent bekend met de J2EE standaard en begrijpt de basisbeginselen van JAVA en web applicatieservers.  

• Je staat open om nog meer te leren en dit toe te passen, maar ook te delen met anderen. 

• Je streeft ernaar een voortrekkersrol te vervullen in alle fases van een SAP ontwerp-, implementatie- en 
beheertraject. Je bent in staat zelf grenzen te stellen, onder tijdsdruk en stressvolle situaties te presteren 

• Vaardigheden: conceptueel denken, sociale effectiviteit, sturend vermogen en uitstekende communicatieve 
vaardigheden 

• Gedrag: , verantwoordelijkheid, 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.  

 


