Onze organisatie
Adnamics is al 25 jaar een vertrouwde partner voor advisering en levering van kassasystemen voor
de horeca. We onderscheiden ons met innovatieve hard- en software en een klantgerichte aanpak
waarin een gedegen advies en opleiding door praktijkspecialisten voorop staat. Meedenken,
betrokkenheid, hoogwaardige kwaliteit en 24/7 service staan garant voor de groei van onze tevreden
klantenkring.
Vanuit onze thuisbasis in Heemskerk werken wij met een jong en enthousiast team. Wegens
uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar een:

Dynamische horeca implementatie consultant (fulltime)
Jouw werkzaamheden
In deze functie fungeer je als kennis- en implementatiespecialist van de producten en diensten van
unTill. Je hebt intensief contact met horecaondernemers en begeleid ze tijdens de implementatie van
horeca automatisering. Hierbij gaat het zowel om hard- als software. Daarnaast geef je trainingen
over de werking van unTill en informeer je de klant over nieuwe ontwikkelingen en denk je mee in de
specifieke wensen van onze relaties.
Het team bestaat uit jonge enthousiaste collega’s waar collegiale ondersteuning en een informele
werksfeer belangrijk zijn. In deze uitdagende functie ben jij verantwoordelijk voor het zelfstandig
uitvoeren van zeer uiteenlopende projecten en heb je een belangrijk aandeel in het uitbouwen van
de klanttevredenheid.
Wat je gaat doen
•
•
•
•
•
•
•

Je installeert hard- en software op locatie bij onze relaties;
Je zorgt voor de implementatie van de producten en diensten van unTill, zowel remote als op
locatie;
Je geeft trainingen aan eindgebruikers zodat zij ons product uitstekend kunnen bedienen;
Je draagt actief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de horeca
automatiseringssoftware en de dienstverlening daar omheen;
Je werkt nauw samen met verschillende afdelingen en biedt regelmatig ondersteuning aan
de support collega’s;
Je bezoekt relaties voor advies rondom de optimalisatie en continuïteit van de installatie
alsmede het onderhoud hiervan;
Je draait op termijn mee in de periodieke avond en weekend consignatiediensten.

Jij bent
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde opleiding op MBO 4-niveau;
Je hebt bij voorkeur een passie voor de horecabranche;
Je hebt basisvaardigheden op het gebied van systeem-, applicatie- en netwerkbeheer;
Je hebt affiniteit met automatisering;
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Je bent zorgvuldig in de administratieve verwerking van je taken;
Je beschikt over goede communicatieve- en sociale vaardigheden;
Je bent bereid om consignatiediensten te draaien (24/7 support).

Wij bieden
•
•
•
•

Een baan voor 40 uur per week bij een innovatief bedrijf;
Veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling;
Een auto van de zaak, een laptop en mobiele telefoon;
Een passend salaris;

•

Een groep jonge en enthousiaste collega’s in een dynamisch bedrijf.

Ben je enthousiast?
Dan ontvangen wij graag jouw CV inclusief motivatie via planning@adnamics.nl onder vermelding
van ‘’Sollicitatie Implementatie Consultant’’. Wij zien jouw sollicitatie met belangstelling tegemoet!

