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Klik jezelf vast bij Vandeputte Group. Trek samen met 160 collega’s aan hetzelfde touw. En (ver)zeker je carrière! Begeleiding, opleiding op maat en 

doorgroeimogelijkheden… Bij ons krijg je het allemaal! Als expert in veiligheid en welzijn weten wij waar het om draait. Om mensen! Zij geven het bedrijf 

een gezicht. Vandeputte Group zorgt goed voor werknemers! Niet alleen voor die van onze duizenden klanten, maar ook voor onze eigen medewerkers. 

Werknemers zo goed mogelijk beschermen tegen arbeidsrisico’s en hun arbeidscomfort verhogen. Dat is steeds ons uitgangspunt wanneer we nieuwe 

producten en diensten ontwikkelen. Wij zijn dé expert in arbeidsveiligheid en welzijn. Actief in vier Europese landen. Voor onze vestiging in Boechout zoeken 

we een (m/v):

SAP SD FUNCTIONEEL ANALIST
Je functie: Als SAP SD Functioneel Analist sla je de brug tussen ICT en de rest van onze organisatie. Je brengt de behoefte van onze eindgebruikers in kaart 

en bespreekt ze met de system engineers. Op basis van deze analyses werk je verder aan gepaste ICT-oplossingen en dit op een projectmatige manier. Je 

bent verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de SD SAP module. Je werkt nauw samen met je collega’s op de ICT-afdeling en je kan rekenen op de 

knowhow en coaching van de ICT Manager aan wie je rapporteert. 

Je profiel: Je bent een communicatief en open persoon die snel contact legt met de gebruikers en hun behoeften vlot achterhaalt. Klantgerichtheid en 

contactvaardigheid zijn jouw sterke troeven. Je beschikt over een bachelordiploma informatica en hebt minimaal 5 jaar gewerkt als Functioneel Analist 

SAP. De module SD is verworven kennis. Analyse en oplossingsgerichtheid behoren tot jouw talent. Je bent vertrouwd met project- en analysemethodes en 

beschikt over sterke communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Frans is een pluspunt. 

Aanbod: Je komt terecht in een boeiende, internationale omgeving waar welzijn en resultaten hand in hand gaan. Een dynamische onderneming met een 

vlakke structuur. Uiteraard kan je rekenen op een competitief loon, aangevuld met groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en andere voordelen. Eveneens 

is er een sterke aandacht voor opleidingen, persoonlijke ontwikkeling en een objectieve prestatiebeoordeling. Kortom, een erg verleidelijk loonpakket voor 

een uitdagende job.

persoonlijke ontwikkeling

objectieve prestatiebeoordeling

professionele omkadering

mooie balans tussen werk en privé

Wens je onze passie voor welzijn te delen?
Stuur je motivatiebrief en cv naar jobs@vdp.com 

Vandeputte Group - Tiny Verelst - Binnensteenweg 160 - 2530 Boechout - tel.: 03 460 04 21.

www.vdp.com


