GLOMIDCO
Glomidco is een onafhankelijk integratiespecialist met meer dan 17 jaar
ervaring op het gebied van SOA, API Management, SaaS integraties en
XBRL. Wij helpen onze klanten bij het selecteren, inrichten,
implementeren en beheren van hun integratieomgevingen.
Het afgelopen jaar is ons team enorm gegroeid, maar neemt de klantvraag
nog sneller toe. Om succesvol strategisch samen te blijven werken met
onze klanten, is Glomidco hard op zoek naar enthousiaste en
gepassioneerde collega’s. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan
zijn wij op zoek naar jou!

VACATURE: INTEGRATIE CONSULTANT
Je bent een volwaardig gesprekspartner die de klant kan leiden naar de
beste oplossing voor het automatiseren van bedrijfsprocessen in
combinatie met zeer uiteenlopende systemen. Je werkt nauw samen met
het Glomidco team, waarbinnen je de functie van projectleider, architect
of developer vervult.

WIE BEN JIJ?
Ø Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding
bedrijfsinformatica
of
vergelijkbare
opleiding
met
informaticaonderdelen;
Ø Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
Ø Je hebt kennis van/of ervaring met integratiesoftware, zoals:
MuleSoft, webMethods, Tibco, Oracle Fusion Middleware,
Cordys, Biztalk;
Ø Je hebt kennis en ervaring met: XML, SOAP, WSDL, SQL, XSLT,
REST, JSON etc.;
Ø Je hebt een passie voor IT en integratie;
Ø Je hebt een sterk analytisch vermogen en herkent
bedrijfsprocessen;
Ø Je bent leergierig en wilt graag je kennis verbreden door o.a. bij
diverse klanten verschillende projecten uit te voeren;
Ø Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift.

WAT WIJ BIEDEN
We dagen je uit je kennis te verbreden en uiteindelijk ook bij te dragen aan
onze sterke positie in de markt. Wij bieden, naast een investering in jouw

opleiding, jou de ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling.
Binnen zeer uitdagende projecten werk je samen met de besten uit het
vak. Zo stellen wij jou in staat een echte leider in jouw vakgebied te
worden.
Wat wij ook bieden:
Ø Een aantrekkelijk salaris met jaarlijks bonusregeling;
Ø 25 vakantiedagen met de mogelijkheid om meer te kopen of
verkopen;
Ø Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een laptop, smartphone
en leaseauto;
Ø Een omgeving waarin persoonlijke groei centraal staat en
aangemoedigd wordt;
Ø Een divers klantportfolio en scala aan projecten;
Ø Een leuk, gezellig en jong team van professionals – tijdens
kantooruren is er genoeg gelegenheid voor slechte grappen en
intense potjes tafelvoetbal;
Ø Om de maand een gezellige, interne bijeenkomst onder het
genot van bier en pizza (Glomidco’s Bier & Pizza sessies).

INTERESSE?
Zie jij jezelf hierin of wil je meer weten over deze functie? Mail naar
recruitment@glomidco.com of bel naar Nha-Lan Nguyen (0654913649).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

