CSB-System Benelux B.V.
ERP Consultant Food Belgium
CSB-System heeft zich sinds de oprichting in 1977 ontwikkeld tot een internationaal IT-specialist,
toonaangevend in de ontwikkeling en implementatie van het eigen ERP-pakket voor de
voedingsindustrie. CSB-System onderhoudt klanten in meer dan 50 landen en is in 25 landen met een
kantoor vertegenwoordigd. De branchespecifieke software wordt in 30 talen aangeboden en
onderscheidt zich door zijn flexibele, modulaire opbouw en biedt mogelijkheden om het pakket aan te
passen aan de behoefte van de klant.
De consulting- en salesactiviteiten in België & Luxemburg worden gecoördineerd vanuit het kantoor in
Breda. De consultants inventariseren bedrijfsprocessen bij voedingsbedrijven en zetten deze om naar
innovatieve oplossingen. De nodige technische ondersteuning wordt rechtstreeks vanuit het
hoofdkantoor van CSB-System in Duitsland geleverd. In totaal werken zo’n 600 medewerkers bij CSBSystem, waarvan 20 medewerkers vanuit Breda. CSB-System behoort daarmee tot het grootste
familiebedrijf in Software in Europa.

Functie
Vertalen van bedrijfsprocessen naar succesvolle ERP-implementatie
•
•
•
•
•
•

Op basis van je kennis van de voedingsindustrie en de analyse van de bedrijfsprocessen
maak je een vertaling van de behoefte van de klant naar de inrichting van het ERP-pakket van
CSB-System.
Gedurende het proces ben je actief betrokken bij de implementatie en het optimaal inrichten
van het ERP-pakket bij de klant.
Actief voorstellen van diverse mogelijke oplossingen en deze toetsen en bespreken met de
opdrachtgever en collega’s.
Initiëren en concretiseren van uitbreidingen bij bestaande klanten.
Samenwerken en sparren met collega’s die gespecialiseerd zijn bij de uitwerking dan wel het
programmeren van het systeem.
Je rapporteert aan de Regionale Consultancy Manager Belux.

Profiel
Analyticus met werkervaring in de foodindustrie en een sterke affiniteit met ICT
Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Master met een afgeronde studie Bio-Ingenieur, Industrieel Ingenieur in de
levensmiddelentechnologie, ICT, Logistiek, Bedrijfskunde met kennis van foodprocessen. Of
gelijkgesteld door ervaring.
Minimaal 4 jaar relevante werkervaring.
Sterke affiniteit met de foodsector.
Kennis van en ervaring met ERP opgedaan in een positie vanuit de
voedingsmiddelenindustrie (bij voorkeur Productie, Kwaliteit, Logistiek, Bedrijfsbureau).
Reisbereid en flexibel.
Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Franse taal. Beheersing van de Duitse
taal is een pre.

Competenties
•
•
•
•
•
•

Goede contactuele en communicatieve vaardigheden.
Analytisch.
Resultaatgericht.
Pragmatisch.
Zelfstartend en zelfstandig.
Geen 9 tot 5 mentaliteit.

Standplaats
De consultant is veelal bij de opdrachtgever werkzaam. Ongeveer eens per maand ben je in Breda en
eens per maand in Geilenkirchen (D, dicht bij Sittard).
Mogelijkheid tot Home Office.

Werkgebied
Overwegend België en af en toe Luxemburg.

Aanbod
Goed basissalaris + bonus + auto + uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, met interessante
opleidingsmogelijkheden. Je start met een introductietraining van 6 maanden. CSB-System investeert
sterk in het opleiden van haar medewerkers. Als nieuwe consultant ga je het eerste jaar een (interne)
opleiding volgen om alle ins en outs van het CSB-systeem te leren kennen. Doorgroeimogelijkheden
naar Senior Consultant of Projectleider. Je krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale
projecten in Nederland, UK, Ierland en Scandinavië.

Reageren
CSB-System Benelux B.V. heeft de Werving en Selectie voor de vacature van ERP Consultant Food
Belgium exclusief uitbesteed aan CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Reinhilde Petiels, telefonisch bereikbaar op +32 (0) 486 321
668.
Sollicitaties via www.ceresrecruitment.be.
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.csb.com.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.
CeresRecruitment is de Werving & Selectie en Executive Search specialist in de Food & Agri business gericht op
Bachelors en Masters. Zij werken met een omvangrijke database, social media en gerichte wervingscampagnes.
International recruitment met een groot netwerk (o.a. Europa, Azië, Afrika, Zuid-Amerika) en kantoren in
Nederland, Duitsland, België en Polen. De marktgebieden zijn: Food, Agri, Retail (FMCG/ OOH),
Levensmiddelentechnologie, Food Technology, Nutrition, Biobased, Life Sciences, Animal Scienes, Agro
chemicals, Veterinaire pharma, Techniek, Horticulture, Plant Sciences, Organic Agriculture, Sierteelt en
Tuinbouw. De functiespecialisaties, zowel vaste als interim posities zijn: General Manager(s), Directie, Sales &
Marketing, Financieel, Human Resources (HRM), Operations, Logistiek (Supply Chain), Inkoop, Buyer, Trader,
Research & Development (R&D), Voedingsmiddelentechnoloog, Nutritionist, Kwaliteit (QA / QESH), Engineering,
Projectmanagement en Procestechnologie.

