No-Code / WEM Consultant bij WE ARE DECODE!
Uren per week:
Standplaats:
Ervaringsniveau:

32-40 uren
Randstad, en uiteraard mag ons gezellige kantoor in Weert ook!
Medior+ / Senior

Als No-Code WEM Consultant maak je onderdeel uit van WE ARE DECODE: een team binnen The DOC dat sinds
2021 haar eigen enórm energieke label heeft. Het label groeit en groeit, en de plannen zijn groots. Dat
betekent: op zoek naar nog meer toppers die lekker op het snijvlak van Business en IT willen acteren en met
No-Code development aan de slag willen gaan!

Wat je op een verjaardag vertelt dat je doet
“Ik werk als No-Code WEM Consultant! Dit is nog cooler dan hoe het klinkt. Als consultant krijg ik dagelijks de
mogelijkheid om een kijkje in de keuken te nemen bij andere bedrijven. Ik luister goed naar de uitdagingen,
kansen of bedreigingen waar bedrijven mee worstelen. De ene dag gaat het over uitdagingen binnen de
gezondheidszorg, de andere dag over kansen in de evenementensector, en de volgende dag over het
optimaliseren van een fabricageproces. Heel dynamisch en erg leuk! Zeker omdat ik bedrijven daarna
zelfstandig kan helpen bij het invullen van deze behoefte. Dat doe ik door maatwerkapplicaties te modelleren
op ons No-Code platform. Van simpele tot bedrijfskritische applicaties! Doordat ik zelf betrokken ben bij de
realisatie van de oplossing, heb ik veel invloed op het eindresultaat. Een tevreden klant zorgt ervoor dat ik met
een lach en voldaan gevoel naar huis ga! Daarbij zijn het team en de cultuur ontzettend energiek en gericht op
groei, waardoor de dagen voorbij vliegen!”

Wat je daadwerkelijk doet
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Uitdragen van onze drivers!
o VINDINGRIJKHEID. In combinatie met een tíkkeltje rebelsheid. Wat er ook gebeurt, wij vinden wel
een weg.
o OPENHEID. In alles: de werkwijze, de kosten, de communicatie – en vooral ook in onze mindset.
o BETROKKENHEID. We voelen ons al snel verbonden, en we willen écht snappen waar we onze
klanten het best mee kunnen helpen om dit samen met te realiseren.
o ENERGIE. Héél veel energie. Onze ab-so-lu-te brandstof.
Je bent lekker met de klant bezig. Denk aan gesprekken met (potentiële) klanten, business & requirements
analyse, en het meedenken in bedrijfsprocessen en optimalisatieslagen.
Je decodeert de behoeften van klanten, we heten immers WE ARE DEOCDE!
Je vertaalt de gedecodeerde behoeften en adviseert over de mogelijke oplossingsrichtingen.
Je bent betrokken bij de realisatie van de oplossing. Soms zelfstandig, veelal bij kleinere projecten, maar
meestal in teamverband.
Op basis van jouw kracht en interesses kun je ook bezig zijn met het bouwen van widgets, integraties,
datamigraties, het geven van platformdemo’s tijdens kennismakingen met klanten, marketingactiviteiten
… and much more.
Je denkt proactief mee over hoe we WE ARE DECODE verder kunnen laten groeien en nog beter en leuker
maken!
Heel veel plezier maken in een cultuur en omgeving die overstroomt van vertrouwen, energie en
enthousiasme.

Dit ben jij
▪
▪
▪
▪

Een enthousiast, gedreven en leergierig iemand die zich volledig herkent in onze drivers en die ervan houdt
om op het snijvlak van business en IT actief te zijn.
Je weet klanten te triggeren, je zet ze aan het nadenken – doordat je snel snapt hoe de processen werken,
hoe je die kunt verbeteren, én hoe je ze kunt vertalen in de No-Code maatwerkapplicatie.
Je krijgt een kick van het bouwen van de al-ler-gaafste applicaties. Een applicatie bouwen zie je als een
puzzel die je heel graag wilt oplossen, met een blije klant als gevolg!
Je vindt het leuk om in een héél energiek team te werken.
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Je hebt aantoonbare ervaring met projectmatig werken en gebruik van Low-Code of No-Code platformen
en weet als geen ander wat er nodig is om een project tot een goed einde te brengen.
Je pakt graag een sturende rol, zowel richting de interne organisatie als richting de klant.
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 denkt mee over de ontwikkeling van het team: hoe kunnen we projecten beter uitvoeren? Hoe kunnen
we beter samenwerken? Voor jouw stem is altijd plek.
Je controleert en signaleert of de opgeleverde producten voldoen aan de gestelde eisen van gebruik,
kwaliteit, realiseerbaarheid en onderhoudbaarheid.
Je neemt verantwoordelijkheid en bekommert je over onze klanten.
Je communiceert schriftelijk en mondeling met klanten, vooral Nederlands (en soms Engels).
En vooral … je wil lekker jezelf zijn op het werk, zonder ’s ochtends een professioneel masker op te hoeven
zetten.

Wat wij bieden
▪
▪
▪
▪
▪

Stiekem toch wel het leukste en warmste team van Limburg
Veel vrijheid om de rol naar jouw wens in te vullen met jouw initiatieven en ideeën.
Veel gezelligheid in combinatie met hard werken. Aan gezamenlijke bedrijfsbrede uitjes geen gebrek!
Volop mogelijkheden om binnen The DOC aan jouw persoonlijke ontwikkeling te werken en om als mens
en professioneel te groeien.
En, uiteraard: goede arbeidsvoorwaarden.

Waar wacht je nog op?
Ja ja, busted! Zit je al enkele minuten bloedfanatiek ja te 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. Heb
je vragen over de vacature of de procedure dan kun je contact opnemen met onze HR-adviseur Bart Tullemans,
via sollicitatie@thedoc.nl of 085-0021831.

