
 

Functieomschrijving 

Gezien de complexiteit van SAP-landschappen zoeken wij resultaatgerichte, ondernemende SAP Netweaver 
Basis Consultants 

Als SAP Netweaver Basis consultant ben je actief bij in de detacheringsmarkt bij de grote dienstverleners en 
mulinationals, maar ook bij de bestaande klantenkring van Digio binnen de MKB-markt. Je bent in staat om de 
klant te adviseren en te begeleiden in veranderingen en vernieuwingen van zijn SAP-landschap. Praktische 
uitvoering hiervan is ook onderdeel van je taak. Zo zijn upgrades, migraties, installaties en updates op vele 
gebieden de basis voor een SAP Netweaver consultant. Je weet de klant te overtuigen op basis van je 
inhoudelijke technische kennis. 
 

Gevraagd wordt 

• Een afgeronde Academische/ hbo-opleiding, of een vergelijkbaar niveau door werkervaring. 

• Min. 3-4 jaar ervaring, en certificering is een pre, met implementeren en beheren van een/meerdere SAP-
kennisgebieden: 

- Ervaring met ECC en componenten uit de SAP NetWeaver stack, te weten Portal & Knowledge 
Management, Exchange Infrastructure, Web Application Server ABAP/Java & Mobile Infrastructure. 

- Ervaring met meerdere operating systemen, databases en netwerkcomponenten. 

- Ervaring met IT-ontwikkelingen en applicatiebeheer op het gebied van SAP. 

- Ervaring in een programmeeromgeving, bij voorkeur ABAP en/of JAVA. 

• 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 hebt een goed inzicht in de mogelijke koppelingen van SAP R/3 met andere systemen. Daarnaast heb je 
kennis van uitbreidingsconcepten binnen SAP inclusief bijbehorende standaarden (inclusief 
haalbaarheidsstudies).  

• Je draagt zorg voor een juiste vertaling van klantwensen naar oplossingsconcepten met SAP-producten.  

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

• Je draagt adequaat kennis over, geeft advies aan prospect, klant, partner en collega's (workshops, 
trainingen, expert groepen). 

• Je werkt in teamverband met je collega's, klant en partners. Je hebt uitstekende communicatieve en sociale 
vaardigheden 

• Je bent goed in wat je doet, maar je wilt alleen nog beter worden! Je staat open om nog meer te leren en dit 
toe te passen, maar ook te delen met anderen.  

• Je streef ernaar een voortrekkersrol te vervullen in alle fases van een SAP-ontwerp-, implementatie- en 
beheertraject.  

• Maar bovenal: professionaliteit, klantgerichtheid, mensgerichtheid, ‘with a smile in IT’ 

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.  

 


