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De functie
Wij zijn op zoek naar een resultaatgerichte en communicatieve Project Consultant voor onze
afdeling Project Support. Je bent analytisch en beschikt over empathisch vermogen, zodat je
klantsituaties goed kunt inschatten en de vraag achter de vraag kunt ontdekken. Hierdoor sluiten
de door jou geïmplementeerde oplossingen naadloos aan op de vraag van de klant.
Als Project Consultant ben jij:
Doelgericht: Jij zorgt ervoor dat de projecten worden opgeleverd binnen de gestelde tijd en
budget
- Communicatief sterk: je voert intakegesprekken met de klant om te komen tot een
functioneel en technisch ontwerp en bent verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan
Technisch: Je ondersteunt onze Business Partners en geeft technische trainingen
- Ambitieus: Je monitort en plant je eigen werkzaamheden en bent kritisch over je eigen
werk
Heb jij…?
Een creatieve geest, ben je sociaal, technisch, breed georiënteerd en beschik je over een
helikopterview?
En voldoe je aan de onderstaande criteria:
HBO werk- en denk niveau in de richting van Elektronica of ICT
Bij voorkeur een afgeronde HBO studie in de richting van Elektronica of ICT
Minimaal 5 tot 10 jaar relevante werkervaring
Ervaring in de beveiligingsbranche is een must
Basiskennis van netwerkomgevingen
Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Rijbewijs B
Wil jij….?
Keyprocessor biedt je een prachtige groeifunctie bij een solide organisatie. Als het profiel je past
biedt deze functie jou de mogelijkheid om je te ontwikkelen met een grote mate van eigen sturing
en een grote variëteit in werkzaamheden en producten. Verder mag je rekenen op een prettige,
collegiale werksfeer, waarin eigen initiatief wordt toegejuicht. Bij een arbeidscontract bij
Keyprocessor hoort een uitstekend pakket (secundaire) arbeidsvoorwaarden.
Over Keyprocessor
Keyprocessor BV bestaat sinds 1980, maakt sinds 1 april 2008 deel uit van de TKH Group NV en is
gespecialiseerd in de ontwikkeling van elektronische Security- en Site Management systemen.
Keyprocessor biedt haar klanten geïntegreerde oplossingen op het gebied van toegangscontrole,
camerabewaking, inbraakdetectie en intercom. Het bedrijf hoort bij de belangrijkste aanbieders in
deze markt.
Dienstverband:
Vast

Uren:
38 uur per week

Opleidingsniveau:
>=MBO /HBO

Carrièreniveau:
5-10 jaar werkervaring

