
 

   

 

 Vacature: Junior Technical Consultant 

Functie: 
 

• Je ontwikkelt klant specifieke aanvullingen op de standaard Microsoft software om de optimale aansluiting te 
vinden bij het bedrijfsproces van de klant 

• Op basis van de aangeleverde requirements van de klant en het functional design van de business processen, 
maak je een technische analyse. Je realiseert de technische aanpassingen aan de totaaloplossing, volgens 
Microsoft standaarden. 

• Je bent verantwoordelijk voor het coderen, testen, onderhouden en documenteren van software die in 
productie gaat. 

• Je onderzoekt (dringende) technische issues in het project en zorgt voor een adequate oplossing. 
• Je bent actief in het gehele traject van ontwerp tot implementatie. Ook de testing en validatie mag je tot jouw 

verantwoordelijkheden rekenen. 
• Je houdt je kennis up-to-date via diverse trainingen op gebied van Dynamics 365 en behaalt de certificaten die 

helpen je professionaliteit naar een hoger niveau te tillen. 
 

Profiel: 

• Je bent in het bezit van een Bachelor of Master, bij voorkeur in IT: Informaticawetenschappen, NMCT, 
toegepaste informatica, elektromechanica, elektronica – ICT… 

• Je bent bekend met MS SQL Server, SSRS, SSIS, SSAS en Visual Studio. 
• Je hebt bij voorkeur een eerste ervaring met programmeren in MS Dynamics (X++), .NET en C# of je bent bereid 

hier expert in te worden. 
• Je hebt een grote interesse om te werken met de ERP – software van Microsoft: Dynamics AX 2012 & Dynamics 

365 for Operations 
• Je hebt een goed analytisch vermogen, kan goed prioriteiten stellen en werkt secuur. 
• Je communiceert vlot in het Nederlands en Engels, mondeling én schriftelijk 
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B en geografisch mobiel. 

 

Aanbod: 

• Een zelfstandige job met verantwoordelijkheid waarin jouw initiatief en actieve bijdrage sterk wordt 
geapprecieerd. 

• Je komt terecht in een stabiel, no-nonsens bedrijf dat een gestage & gezonde groei kent. 

 

Interesse in deze vacature? Aarzel niet langer en stuur je CV naar info@oxida.be 
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