
Wij werven aan !
SAP HCM / PAYROLL SAP CONSULTANT (V/M/X)

Ben je op zoek naar stimulerende en vernieuwende uitdagingen en heb je zin in een nieuw avontuur ? 
Ben jij de parel die wij zoeken ?

PERSOLIS IN EEN NOTENDOP 

Persolis is het initiatief van een groep experts in SAP HCM-technologieën die een gezamenlijk project wilden opzetten op basis van twee be-
langrijke drijfveren: het delen van expertise en het creëren van een menselijk en vriendelijk omgeving. Deze twee dimensies vormen altijd het 
DNA van Persolis. Ons team van 45 personen wordt erkend door de belangrijkste spelers op de markt van HR beheersystemen, te beginnen 
met SAP voor de distributie en implementatie van hun oplossingen. Grote namen vertrouwen ons voor de implementatie, het beheer, de mi-
gratie, de uitbreiding… van hun HR-systemen (payrollprocessen, talent management…) Wij geloven in de capaciteiten van elk van onze colle-
ga’s en stellen hetzelfde vertrouwen in onze klanten met als doel samen te bouwen. Op basis van deze solide resultaten willen wij vandaag 
onze groei versnellen. Wij streven naar diversiteit in onze talenten en onze projecten om onze klanten telkens beter van dienst te kunnen zijn.

ONZE FILOSOFIE

Gezelligheid, vertrouwen, een sterke teamgeest et het delen van kennis zijn voor ons kernwaarden. Met bereidwilligheid, eerlijkheid 
en transparantie vindt iedereen zijn plaats binnen een structuur waarin het management meer als coach optreedt, in een geest van 
samenwerking.

DE VOORGESTELDE OPDRACHT

• Een vertrouwensrelatie opbouwen met de klant, zijn behoeften detecteren en deze in vraag stellen op basis van de mogelijkheden  
 en beperkingen van de tool ;
• De specifi caties op een duidelijke en gestructureerde manier vastleggen met de klant ;
• De tussenpersoon zijn tussen de klant en de technische developer ;
• SAP HCM en/of SuccessFactors-tools confi gureren ;
• Zorgen voor de goede werking van de geconfi gureerde/ontwikkelde functionaliteiten vóór  de eindlevering bij de klant ;
• De vooruitgang van diverse projecten ter plaatse en/of vanop afstand opvolgen ;

HET GEZOCHTE PROFIEL

HARDSKILLS

• Je hebt een praktische kennis van de Belgische payroll ;
• Kennis van SAP HCM is een pluspunt ;
• Je bent bereid je te verdiepen in de wereld van SAP/SuccessFactors tools en om de technische en legale ontwikkelingen te  
 volgen ;
• Je hebt het vermogen om duidelijke en gestructureerde documenten voor gebruikers en/of ontwikkelaars te analyseren en te  
 schrijven ;
• Je beheerst het Nederlands perfect en beschikt over een goede kennis van het technisch Engels op  IT-gebied. Kennis van  
 het Frans is een absolute troef ;

SOFTSKILLS

• Je bent nauwkeurig en kwaliteit- en resultaatgericht en je hebt doorzettingsvermogen en zorg voor kwaliteit en klantenservice ;
• Je hebt een goed luistergevoel en empathie, en je bent bereid bij te dragen aan de goede teamsfeer ;
• Je neemt initiatief en bent in staat regelmatig constructieve feedback te geven ;
• Je bent fl exibel en kan je gemakkelijk aanpassen naargelang de opdracht en de klant ;
• Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken; ;

WAT WIJ JE BIEDEN:

• Een contract van onbepaalde duur ;
• Een competitief loon met extralegale voordelen in overeenstemming met je anciënniteitsniveau ;
• Een fl exibele werkorganisatie ;
• De kans om te groeien in uw vakgebied en reële vooruitzichten op ontwikkeling dankzij coaching en opleiding ;
• Een gezellige werksfeer met topcollega’s ;

Staat deze vacature je op het lijf geschreven? Solliciteer dan meteen om ons team te versterken : recrutement@persolis.be


