
Support Consultant (Software) 
 

Weesp | HBO | Fulltime | 2500-3300  

Samenvatting 

Het Supportteam werkt op dagelijkse basis samen met de klanten aan de correcte 
werking van de applicatie. De klant vertrouwt daarbij op de diepgaande kennis van de applicatie bij het 
supportteam. En de bereidheid om al het mogelijke te doen om de klant te helpen bij het oplossen van 
incidenten, geven van advies of realiseren van wijzigingsverzoeken. Daarmee zijn onze Supportconsultants in 
grote mate bepalend voor de klanttevredenheid. Uiteraard werken zij daarbij op een gestructureerde manier 
en maken gebruik van verschillende ICT-tools.   

Wat ga jij doen?  

Als Support Consultant maak je onderdeel uit van een professioneel en enthousiast team van Support 
collega’s. Binnen dat team ben je medeverantwoordelijk voor het ondersteunen van klanten met betrekking 
tot de applicatie.  

 Je kent de applicatie zowel op functioneel als op technisch vlak en bent goed in staat om 
applicatieproblemen te analyseren en te beschrijven. 

 Daarnaast ben je goed in staat om in overleg met de klant belangrijke additionele informatie te 
verzamelen en mogelijke oplosrichtingen aan de klant terug te koppelen.  

 Je gebruikt JIRA Service Management om meldingen op de juiste wijze vast te leggen en te 
communiceren, zowel naar de klant als naar andere teams binnen het bedrijf.  

 In aanvulling op je probleemanalyse ben je in staat om de technische impact op applicatie-, 
systeem- en databaseniveau aan te geven.  

 Tot slot draag je bij aan het leveren van additionele dienstverlening zoals het geven 
beheertrainingen, opstellen van release notes en opstellen van maandelijkse SLA rapportages. 

Wat heb je hiervoor nodig? 
 
Onze gewenste kandidaat heeft bij voorkeur: 

 Minimaal een afgeronde HBO-opleiding  
 Werkervaring met ondersteuning van (ERP) applicaties (1-3 jaar)  
 Je werkt gestructureerd en beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden  
 Je hebt kennis en ervaring met ICT-technieken zoals XML en SQL  
 Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen  
 Je hebt praktische kennis van bedrijfsprocessen  
 Tenslotte beheers je zowel de Nederlandse als de Engelse taal, mondeling zowel als in schrift.   

Wat bieden wij? 

 Goede primaire arbeidsvoorwaarden waarbij salaris afhankelijk is van ervaring en prestatie  
 Een zelfstandige functie waarin je initiatief en verantwoordelijkheid kunt nemen  
 De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen met bijbehorende opleidingen  
 Een professioneel team van enthousiaste collega’s waarin samenwerken centraal staat  
 Standplaats Weesp, goed bereikbaar met openbaar vervoer en auto. 

 

Heb jij je match gevonden? 

Laat het ons zo snel mogelijk weten! Je kunt direct solliciteren door te klikken op de 
sollicitatiebutton of door je cv en motivatie te mailen naar info@alwaysaction.nl 

Vragen? Neem gerust contact op met onze vestiging: 

E – info@alwaysaction.nl          |          T – 0294-432626          |          Breedstraat 1, 1381 BX  WEESP 

Over ons - Always Action Uitzendbureau bemiddelt zowel in fulltime als parttimefuncties, in vast en tijdelijk 
dienstverband. Wij zijn er voor werkzoekenden en werkgevers uit Weesp en omgeving en richten ons primair 
op de administratieve, technische en industriële sector. 


