Junior Business Consultant
Spikes maakt innovatieve oplossingen voor de bedrijven van morgen !
Organisaties zijn groepen van medewerkers die onderling samenwerken: in bedrijfsprocessen, in afdelings-,
project-, of werkgroepverband. Die samenwerking neemt steeds complexere vormen aan: telefoneren, emailen, documenten delen, informatie classificeren, voortgang rapporteren, transparant werken, .... Spikes
bouwt oplossingen waarmee medewerkers geëngageerd en efficiënt kunnen samenwerken met mensen en
systemen in organisaties.
Voor de ondersteuning en verdere uitbouw van onze snel groeiende Business Units zijn wij op zoek naar twee
getalenteerde juniors!
_______________________________________________________________________

Ben je op zoek naar een leuke job in een aangename werkomgeving waarin je een eerste werkervaring
kan opdoen? Hecht je daarna belang aan een moderne werkgever die de waarden van NWOW
uitdraagt?
Spikes biedt young graduates de kans om zichzelf te ontplooien. Hierbij besteden we steevast aandacht
aan jouw professionele ontwikkeling door middel van uitdagende opdrachten. Op basis van je
interesses werken we een groeitraject uit, in overeenstemming met je talenten & ambities. Eigen
ideeën, creativiteit en zin voor initiatief vormen een absolute meerwaarde in onze teams. Maar
uiteraard worden collegialiteit en humor ook op prijs gesteld.
De mogelijkheden binnen Spikes zijn nagenoeg eindeloos: Wil je verder in softwareontwikkeling? Ben
je eerder op zoek naar de functionele uitwerking van oplossingen? Wil jij uitgroeien tot technisch
architect? Of word je liever project manager? Bij Spikes is de sky nog maar het begin.
Verantwoordelijkheden:
* Je draagt bij tot de analyse, ontwikkeling en/of coördinatie van diverse oplossingen, naargelang
jouw verantwoordelijkheden;
* Je streeft naar een steile leercurve binnen Microsoft technologieën (development, functionele
analyse, PM, …);
* Je zal jezelf professioneel ontwikkelen door het volgen van verdere opleidingen zodat je uitgroeit tot
één van onze experten!

Om deze rol zo goed mogelijk te vervullen zijn wij op zoek naar:

ü Master in IT of Handelsingenieur (in de beleidsinformatica);
ü Brede functionele interesse in bedrijfsprocessen binnen diverse industrieën;
ü Je bent gebeten door technologie en hebt het vermogen om snel informatie over nieuwe
technologieën op te nemen;
ü Je hebt ondernemerszin en bent ambitieus, je wilt samen met je collega’s bij Spikes een
verdere groei garanderen;
ü Je wenst steevast bij te leren en wil ondersteuning bieden in de vernieuwing die Spikes brengt;
ü Je bent een echte teamplayer en bereid om kennis en ervaring met collega’s en klanten te
delen;
ü Je gaat steeds pragmatisch te werk, het werk dat je oplevert is kwalitatief hoogstaand;
ü Je krijgt voldoening uit het vervullen van uitdagende en boeiende opdrachten;

Voor jou is dit een uitstekende kans om voor een jonge, succesvolle organisatie te werken die
momenteel enorm groeit. Binnen een ervaren team kun je je vaardigheden verder ontwikkelen.
Hierdoor kunnen we samen het bedrijf naar een hoger niveau tillen.
Naast een zeer gedreven ondersteuning door ons team van experten biedt Spikes je een
gepersonaliseerd loonbeleid aan met aantrekkelijke extralegale voordelen. Daarnaast heeft
Spikes ook een sterke focus op ‘Het nieuwe werken’. Onze Spikees genieten van flexibele
werkuren, de mogelijkheid tot thuiswerken en veel uitdaging in diverse projecten!

Benieuwd hoe een dag bij Spikes er uit kan zien? Kom gerust eens praten! Je kan je toekomstige
collega’s het vuur aan de schenen leggen met een spervuur van vragen of gewoon even polshoogte
komen nemen met en kopje koffie erbij! Aan jou de keuze!
Neem contact op met jobs@spikes.be of onze HR Enthusiast, Dominique Schroijen.

