
Vacature medior ERP consultant Exact Software 
Velden/bij klant 

Ben jij de resultaatgerichte adviseur die graag de uitdaging aangaat om met de software van 
Exact processen bij klanten nog optimaler en efficiënter in te richten? Laat je horen, wij 
zoeken jou! 
 
Over CSplus 
 
CSplus biedt professionele IT-oplossingen waarmee je dagelijkse werkzaamheden aanzienlijk 
eenvoudiger, efficiënter en nauwkeuriger uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast is CSplus 
gespecialiseerd in het aandragen van oplossingen om verschillende leveranciers optimaal met 
elkaar te laten samenwerken op het gebied van financieel, logistiek, projecten & uren, 
productie, EDI, CRM en kassasystemen. 

CSplus doet op een realistische en transparante manier zaken. No-nonsense en tegen 
redelijke tarieven zonder kwaliteitsverlies Voorop staan de diensten die wij aanbieden. Wij 
gaan voor de langjarige samenwerking en benaderen daarbij onze klanten persoonlijk en 
flexibel. Persoonlijke aandacht is één van onze pijlers. 

 
De functie  

CSplus heeft uitdagende klanten. Vaak zijn het niet de standaard Exact klanten, maar klanten 
die net iets meer nodig hebben dan de standaard. Om de klantvraag te vertalen naar de beste 
oplossing werk je nauw samen met collega-programmeurs of database-specialisten.  

Deze oplossingen bestaan o.a. uit: 

• Uitbreiden en inrichten van de Exact omgeving 
• Processen automatiseren middels RPA tooling 
• Rapportages maken 
• IFR Scanning inrichten 
• Barcode scanning  

 

Wat heb jij bieden?  

• HBO/WO werk- of denkniveau 
• Gewenste studierichting Bedrijfskunde/Economie 
• In staat bedrijfsprocessen snel in kaart te kunnen brengen 
• Affiniteit met techniek 
• Enige ervaring met het schrijven van SQL-query’s is een pré 
• Ervaring met 1 van de producten van Exact 
• Communicatief vaardig met klanten én collega’s 



 
Wat heeft CSplus te bieden?  

Werken bij CS+ bied je veel vrijheid. We hebben een informele en collegiale bedrijfscultuur en 
houden van een proactieve werkhouding. Met ons hechte team van 12 collega’s voegen we 
waarde toe door betrokkenheid. We willen bijdragen, zodat je de beste versie van jezelf 
wordt, want dan heb je de meeste impact. 

• Salaris afhankelijk van je werkervaring 
• Als start een contract voor bepaalde tijd, onze doelstelling is een vast contract na 7 

maanden.  
• 40 uur per week (32 in overleg mogelijk);  
• Flexibele werktijden;  
• 25 vakantiedagen (o.b.v. van 1 FTE);  
• Reiskostenvergoeding of auto van de zaak;  
• Laptop 
• Telefoon 
• Een pensioenregeling;  
• Trainingen van de softwarepakketten; 
• Doorgroeimogelijkheden. 

De leukste collega's krijg je er gratis bij, net als een kantoorkat die graag op je toetsenbord 
gaat liggen en een kantoorhond die tussen de middag graag met je meeloopt door het bos. 
Vanaf onze unieke locatie in het groen zijn de vrijdagmiddagborrels, met volop ruimte voor 
sportieve activiteit, een fijn begin van het weekend "#$% 

 
Interesse?  

Heb je interesse in de functie van medior ERP consultant t.b.v. Exact Software en herken je 
jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je motivatiebrief met cv naar grard@csplus.nl, t.a.v. 
Grard van Beers, Managing Director. 

 

 


