Consultant (Administratief / Financieel) Multivers
GB Business Solutions is gespecialiseerd in het automatiseren van administratieve
processen bij MKB-bedrijven om ervoor te zorgen dat zij de handen vrij hebben voor
écht belangrijke zaken. Afhankelijk van de vraagstelling maken wij hiervoor gebruik
van standaard applicaties of ontwikkelen we nieuwe applicaties.
Wij doen dit al 18 jaar met een team van ervaren adviseurs, consultants en
programmeurs die inmiddels vele oplossingen hebben geïmplementeerd. Met dit
team bedienen wij ruim 2500 klanten en werken wij samen met meer dan 300
accountants.
GB Business Solutions is op zoek naar een consultant, die zich wil specialiseren in
het meedenken & inrichten van administratieve en logistieke stromen in Multivers.
Multivers is een gebruiksvriendelijk boekhoudpakket met modules voor diverse
bedrijfsprocessen.
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een gemotiveerd, proactief en enthousiast
persoon. Wij willen eerst goed de tijd nemen om jou intern op te leiden tot consultant.
Dit willen we doen middels interne cursussen opgezet door onze eigen consultants,
maar ook externe cursussen bij Software Gemak (de leverancier van Multivers) zelf.
Als uiteindelijk consultant werk je zowel zelfstandig als in teamverband en
ondersteun je klanten. Eerst remote en later ook op locatie.
Functieomschrijving:
 Doorlopen van onze interne opleiding tot consultant;
 Klanten remote ondersteunen en helpen bij hun vraagstukken;
 Het uiteindelijk zelfstandig implementeren, begeleiden en beheren van

Multivers oplossingen bij onze klanten.
Wij vragen:
 HBO werk- en denkniveau met administratieve achtergrond;
 Basiskennis van Microsoft Excel en de ambitie dit verder uit te bouwen;
 Uitstekende taalbeheersing van Nederlands en Engels;
 Je bent communicatief vaardig en altijd gedreven om jezelf verder te

ontwikkelen;
 Een goed analytisch en probleemoplossend vermogen;
 In bezit van rijbewijs B.
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Wij bieden:
 Een zelfstandige, afwisselende functie in een enthousiast team;
 Goede arbeidsvoorwaarden;
 Uitstekende doorgroeimogelijkheden;
 Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
 Leaseauto van de zaak;
 Laptop en mobiele telefoon

Soort dienstverband: Voltijd

Ben jij geïnteresseerd, neem dan even contact op met Ronald de Jong op
telefoonnummer 085-0091200 of via support@gbsolutions.nl
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