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ECM/DBA Consultant (Nederlandstalig)
Ben jij de ECM professional die op zoek is naar een nieuwe loopbaan in een dynamisch, plat georganiseerd en snelgroeiend bedrijf
in Utrecht?
Heb je - net als al onze consultants - kennis en ervaring op het gebied van ECM en BPM, bij voorkeur van de IBM productlijn DBA?
Dan biedt Novadoc kansen voor jouw ontwikkeling; de vraag naar automation-oplossingen bij onze klanten is groot en er is een
groeiende behoefte aan onze dienstverlening. Vandaar dat we jouw skills als ECM Consultant graag inzetten.
Functiebeschrijving ECM/DBA Consultant
Als (ervaren) ECM Consultant ben je verantwoordelijk voor één of meerdere projecten bij klanten. Je acteert voor onze klanten als
architect, solution designer, of adviseur. Doel van de functie is een goede vertaalslag te maken tussen klantwensen, techniek en
realisatie. Daarbij ben je in staat een projectteam (mede) aan te sturen of een intern een “competence centre” te leiden.
De ECM Consultant ontwikkelt en implementeert projecten en assisteert collega’s daarbij. Je hebt bovendien een actieve
houding ten aanzien van het opmerken van nieuwe kansen voor de organisatie, zowel op het commerciële vlak (kansen bij
bestaande en nieuwe klanten) als op het personele vlak (mogelijke nieuwe collega’s).
De ECM Consultant ondersteunt de directie met zijn / haar ervaring en kennis. Je rapporteert aan de Managing Consultant.
Functieprofiel
Wat vragen wij van jou om als ECM/DBA Consultant bij Novadoc aan de slag te gaan?
Functie-eisen
- Een afgeronde, relevante HBO- of WO-opleiding
- 3 of meer jaren relevante werkervaring als ECM of BPM Consultant.
- Nederlandstalig, zeer goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk.
- Goede teamspeler, en ook in staat goed zelfstandig te werken
- “Handen-uit de mouwen” mentaliteit, harde werker
Competenties
- Initiatief
- Innoverend vermogen
- Politieke sensitiviteit
- Voortgangscontrole
- Samenwerken
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Technische kennis
- Overall kennis en ervaring met ECM, BAW, BPM/DBA
- Bij voorkeur kennis van en ervaring met één of meerdere van de volgende producten:
•
•
•
•
•

IBM FileNet P8 (CM, PM, BPM, BPF, ICM, ICC),
IBM DBA, IBM CP4Aut of IBM BPM
Datacap (Insight),
Watson
RPA

Leervermogen
Aangezien ons vakgebied aan continue ontwikkeling onderhevig is, is affiniteit met vernieuwing van belang voor al onze
professionals. Je vakinhoudelijke ontwikkeling toon je aan door het behalen van relevante badges en certificering.
Ons profiel
Novadoc is gevestigd in Utrecht (Papendorp) en gespecialiseerd in het bieden van Business Process Management (BPM), Robotics
Process Automation (RPA) en Enterprise Content Management (ECM) oplossingen binnen de Benelux-markt. Dit doet Novadoc met
het IBM Digital Business Automation Platform, daaronder vallen deeloplossingen zoals Document Management, Content
Management, Workflow, Business Proces Management, Case Management, Records Management. Ook Robotics (RPA) en Watson
maken deel uit van DBA.
Novadoc is een volledig gecertificeerde business partner van IBM. Novadoc kent een informele werksfeer en een platte
organisatiestructuur. Er is een goede balans tussen zakelijkheid en onderlinge betrokkenheid. Bovendien is er veel ruimte voor
eigen initiatief.
Ons aanbod
Een brede functie met veel verantwoordelijkheid binnen een groeiende onderneming van, op dit moment, ca 35 medewerkers. Het
betreft een fulltime functie (40 uur per week) met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Heb je interesse, neem dan
contact op met Novadoc!
vacatures@novadoc.nl

