5 oktober 2016

Joris Ide nv (Zwevezele) is uitgegroeid tot een begrip in de
bouwsector als producent van stalen dak- en wandbekleding. Met zijn gespecialiseerd productengamma, waaronder geïsoleerde panelen, metaalplaten en gordingen, heeft
de groep klanten in alle marktsegmenten: de industriële en
agrarische bouwsector en de private woningbouw. Vandaag
telt de groep meer dan 1000 medewerkers in 7 verschillende
landen. Meer info op www.joriside.com

Wegens uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar nieuwe collega:

LOGISTIEK BUSINESS ANALIST SAP

(M/V)

Je Functie:
U werkt mee aan de verdere implementatie en ondersteuning van SAP ERP binnen de Joris Ide Group. Als interne medewerker
bent u aanspreekpunt voor business analyse en ondersteuning binnen supply chain en vervult u een brugfunctie naar key- en
end-user.

••In de context van de ERP software (SAP) analyseert U één of meerdere van onderstaande processen:
••binnenkomende en uitgaande supply chain processen (SD, MM, EDI, B2B)
••productie planning (PP, MII)
••administratieve sales processen: verkoop, kredietcheck, facturatie, .. (SD, OTAS, CS, Fiori)
••transport (SD – shipments, RF, MM)
••Deze analyse doet u samen met business verantwoordelijken uit de verschillende
vestigingen (België, Duitsland en Frankrijk)
••U bent verantwoordelijk voor de vertaling van de business behoeften tijdens een SAP implementatie of roll out
naar de SAP applicaties (HANA ERP R/3, MII, PI, BW, … )
••U neemt een sleutelrol in de verschillende projectstappen:
••Opmaken van business blueprints.
••Belangrijkste rol in elke projectfase van blueprint, fit-gap, implementatie,
configuratie, testen, acceptatie, … tot en met nazorg
••U verzorgt de integratie tussen de verschillende SAP applicaties:
HANA ERP R/3, Fiori, MII, PI en document management system.
••U hebt ervaring met Variant configurator (in de IS MILLS solution)
••U werkt voorstellen uit om bestaande knelpunten op te lossen of verbeteringsvoorstellen te implementeren
•• U organiseert en of superviseert de organisatie en uitvoering van support activiteiten.
••U geeft training in SAP (Ndl & Frans). Projecttaal = Eng.
••U bent bereid te reizen (midweekse verplaatsingen) naar onze vestigingen in Frankrijk, België en Duitsland.
••U rapporteert aan de ICT manager
••Uw moedertaal is Nederlands en praat vlot Engels en Frans
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Je Profiel:
U hebt een universitaire (of gelijkwaardige) opleiding genoten

••U hebt 2 à 3 werkervaringen achter de rug
••U hebt ervaring en kennis van SAP customising in één van de modules: SD, MM, PP, WM.
Kennis van de variant configurator is een plus.
••U bent probleemoplossend ingesteld en beschikt over goede analytische skills
••U bent een teamplayer en communicatief
••U hebt een trekkersmentaliteit en weet uw diverse partners te overtuigen
om mee te werken aan een goed resultaat.

Ons Aanbod:
Voor deze vacature bieden wij je een boeiende en gevarieerde job in een dynamisch bedrijf in
volle expansie met daaraan gekoppeld een competitief loon.

Interesse ?
Stuur je CV naar N.V. Joris Ide, t.a.v. personeelsdienst, Hille 174 te 8750 Zwevezele of mail uw CV naar
jobs@joriside.be. Je kan ook steeds contact met ons opnemen voor een afspraak door te bellen naar 051 69 12 76
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