
Senior 
SAP FICO 
Consultant
Door middel van innovatieve
op SAP-gebaseerde
technologieën optimaliseren
wij processen bij een groeiend
netwerk van ambitieuze
klanten in verschillende
industrieën en landen.

Mensen zijn de kern van onze
organisatie. Wij vinden het 
uiterst belangrijk dat het juiste
talent op de juiste plaats zit.

Bij SOA People begrijpen we dat talent gevoed moet worden. Daarom
begeleiden we jou om de beste versie van jezelf te kunnen zijn. Samen
creëren we een werkomgeving waarbij we elkaar informeren en helpen. Je 
krijgt snel verantwoordelijkheid en zeggenschap. Successen delen en
vieren we samen, aandacht voor ontspanning en plezier is er zeker ook! 

Je komt te werken in een team waar je op kunt bouwen en collega’s die 
altijd voor je klaar staan. Je gaat een positieve bijdrage leveren in een
organisatie die andere organisaties en de manier waarop zij werken ten 
goede transformeert en optimaliseert.

Onze visie
SOA People speelt een belangrijke rol in de economie. We werken bij
gerenommeerde bedrijven samen met het management en hun teams aan een
nieuwe manier van denken en werken. We gaan de uitdaging aan om 
oplossingen te vinden zodat zij efficiënter en succesvol hun werk kunnen doen.

We doen dit door gebruik te maken van nieuwe technologieën, innovatieve
processen en onze expertise. Onze visie is “to inspire performance”, het 
dichten van de kloof tussen technologie en ingrijpende veranderingen op 
organisatieniveau.

Consultants bij SOA People
Onze consultants ondersteunen de processen van onze klanten en denken in 
oplossingen - niets is onmogelijk -. Het opbouwen van sterke klantrelaties en 
inzicht in hun behoeften draagt er aan bij dat wij blijven groeien. 

Wij zoeken SAP consultants die bedrijfsprocessen goed kunnen analyseren en 
simpele, effectieve oplossingen kunnen leveren, zodat onze klanten hun doelen 
zelfs kunnen overtreffen. Onze missie is het leveren van intelligente oplossingen 
die de klant succesvol maken. Iedere klant is uniek bij SOA People; elke dag is 
daardoor anders.

De functie
Als SOA People Consultant is het belangrijk de klant centraal te stellen bij alles
wat je doet. Je bouwt aan sterke relaties en samenwerkingsverbanden, zowel
met je team als met de klant. Je brengt mogelijkheden in kaart en draagt er aan
bij dat onze klanten blijven innoveren en verbeteren. Je werkt op een agile 
wijze, zowel zelfstandig als in teamverband om zo de beste resultaten te
behalen.

Jouw passie om technologie toe te passen in processen en je respect voor de 
mensen waar je mee werkt, dragen bij aan ons doorgaand succes als
organisatie.

Senior SAP FICO Consultant

Nieuwegein
vaste baan + auto

5+ jaar (project)ervaring
certificering is een pré

Goede beheersing van de 
Nederlandse en Engelse taal

Goede communicatieve
vaardigheden op diverse niveaus

Je houdt van uitdagingen en
vernieuwende ideeën (Simple 
Finance, S4/HANA)

Analytisch sterk, resultaat- en
klantgericht, hands-on mentaliteit

Rijbewijs B en bij voorkeur 40 uur
per week beschikbaar

Je kunt zowel zelfstandig als in 
een teamverband werken

+600
medewerkers

+900
klanten

+20
jaar succes

+14
vestigingen

INSPIRING CAREERS


