
Business Consultant No-Code softwareontwikkeling 

 
Werk- en denkniveau : HBO / WO 
Uren per week  : 32-40 
Standplaats  : Weert  
 
Als Business Consultant ga je onderdeel uitmaken van het nieuwe Innovatieteam binnen The DOC: 
een team van enthousiaste, jonge honden die medio 2019 een nieuwe tak binnen The DOC hebben 
opgestart om de dienstverlening naar klanten uit te breiden met No-Code softwareontwikkeling. 
Om de markt optimaal te kunnen bestormen, is het Innovatieteam op zoek naar een gedreven 
Business Consultant die in een energiek team vooral meters wil maken! 
 
In deze rol ben je de schakel tussen de klant en de business. Je weet hierbij klantwensen te 
vertalen naar technische oplossingen. Daarnaast bouw je maatwerkapplicaties binnen het No-Code 
platform WEM. Je modelleert bedrijfsprocessen in de vorm van flowcharts, door gebruik te maken 
van een drag-and-drop omgeving. Dit doe je niet alleen, want samen met jouw team ben je 
verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwerp en het toetsen op juistheid, beheersbaarheid 
en het uitrollen van de uiteindelijke applicatie. Verder werk je nauw samen met de afdeling Sales 
en Marketing voor het uitbouwen van (nieuwe) accounts. Heb je verdere interesses, ideeën of 
affiniteiten die dit team verder kunnen versterken? Meer dan welkom! 
 
Kortom, een veelzijdige, ondernemende functie in een zeer dynamisch en energiek team.  
 
Het Innovatieteam? 
Yes! Deze jongens worden jouw collega’s. Wie wil daar nou niet mee werken? 

 

          Mark                          Stef                      Bart       Tom                Sander 
 
Dit ben jij 

▪ Een enthousiast, gedreven en leergierig iemand die ervan houdt om meters te maken. 

▪ Niet bang om fouten te maken. We doen dat immers allemaal, dagelijks! 

▪ Iemand met een open mindset, die denkt in mogelijkheden en in actie. 

▪ Je krijgt een kick van innovatieve IT-oplossingen. 

▪ Je houdt ervan om inhoudelijke gesprekken te voeren met klanten en je stelt graag vragen 
om informatie te krijgen en de klant hierover te informeren. Zo weet je de behoefte van de 
klant te formuleren. 

▪ Je vindt het gaaf om daarna te kunnen zeggen dat jij degene bent die de 
maatwerkapplicatie voor de klant gaat bouwen. 

▪ Bij kleinere projecten vind je het tof om als projectleider te fungeren. 

▪ Je controleert en signaleert of de opgeleverde producten voldoen aan de gestelde eisen van 
gebruik, kwaliteit, realiseerbaarheid en onderhoudbaarheid. 

▪ Je biedt pre-sales ondersteuning, zoals presentaties, story telling en input voor offertes. 

▪ Je levert gevraagd en ongevraagd advies richting klanten en collega’s. 

▪ Je biedt ondersteuning bij marketingactiviteiten, zoals publicaties, blogs en andere content. 



▪ Je denkt mee over bedrijfsprocessen en de algemene ontwikkeling van het team. 

▪ Je bent goed in projectmatig werken en reviewt werk van andere No-Code ontwikkelaars. 

▪ Je communiceert (schriftelijk en mondeling) met klanten, zowel in het Nederlands als in het 
Engels. 

▪ Je stelt nieuwe (project)documentatie op en zorgt dat deze up-to-date blijft. 

▪ Je hebt kennis en ervaring met verschillende IT-technologieën en databases. 

Wat wij bieden 

▪ Een plekje in een nieuw, gezellig en fris team binnen een informeel bedrijf waar de 
communicatielijnen héél kort zijn. 

▪ Vrijheid om de rol naar jouw wens in te vullen met jouw initiatieven en ideeën. 

▪ Veel gezelligheid in combinatie met hard werken. 

▪ Een mooi salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

▪ Volop mogelijkheden om aan jouw persoonlijke ontwikkeling te werken.  

 
Waar wacht je nog op? 

Heb jij overal ja zitten knikken en ben je steeds meer gaan lachen bij het lezen van deze vacature? 
Dat dachten (en hoopten) we al! Stuur dan jouw CV naar sollicitatie@thedoc.nl. Ook wanneer je 
nog niet de kennis of ervaring hebt, maar wél heel ijverig bent om jezelf te ontwikkelen en om hier 
samen met ons in te investeren, vragen we je om te reageren! 
 
Heb je vragen over de vacature of de procedure dan kun je contact opnemen met onze HR-
adviseur Renske Veugen, via sollicitatie@thedoc.nl of 06-41602436. 

mailto:sollicitatie@thedoc.nl

