
Consultant

FunCtieproFiel
Aareon ontwikkelt haar eigen producten en diensten en implementeert deze 
binnen verschillende markten. De afdeling Consultancy zorgt daarbij voor een juiste 
implementatie van onze applicaties bij de klant.
Door een groeiende vraag naar ons ERP-product Tobias AX zijn we binnen de unit Wonen 
op zoek naar meerdere consultants. Daarnaast zoeken we binnen de unit Treasury een 
consultant.

Als consultant implementeer je de Aareon-applicaties bij onze relaties. Samen met de 
relatie stel je de inrichting vast en begeleid, adviseer en train je de gebruikers. Waar nodig 
vinden conversies van gegevens plaats. Deze implementaties kennen een projectmatige 
aanpak en worden door een team van consultants onder leiding van een projectmanager 
uitgevoerd.

Je vindt het een uitdaging om de functionele inrichting en het gebruik van applicaties af te 
stemmen op de bedrijfsprocessen van de klant. Verder ben je pro-actief en klantgericht en 
heb je een gezonde nieuwsgierigheid om de nieuwste ontwikkelingen op jouw werkgebied 
bij te houden.

Functie-eisen
 Minimaal een opleiding HBO Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde of Bedrijfsinformatica.
 Kennis van financieel administratieve processen en systemen is een must.
 Affiniteit met vastgoedprocessen is een pré.
 Klantgericht en analytisch ingesteld.
 Goede mondelinge communicatie en presentatie.

We zien jouw motivatie en cv graag tegemoet via vacature@aareon.nl!



naam: Rob van der Ven Functie: Consultant

Werkt voor 
Aareon sinds:

april 2015

studie: Sociaal Juridische Dienstverlening

Hobby: Sporten, films/series kijken

Hoe ben je bij 
Aareon terecht  
gekomen?

Tijdens een bijeenkomst van mijn vorige werkgever vertelde een collega dat hij 
een nieuwe baan had gevonden. We raakten aan de praat over zijn nieuwe uit-
daging en ik raakte gelijk enthousiast. Hij liet me weten dat er nog een vacature 
openstond, waarop ik direct heb gereageerd. Na een leuk gesprek heb ook ik 
dezelfde weg bewandeld als deze collega. 

Wat is je taak 
bij Aareon?

Ik ben verantwoordelijk voor de implementatie van verschillende onderdelen 
van Tobias AX. Dit is een softwareapplicatie, die ondersteuning biedt aan wo-
ningcorporaties. Samen met de werkgroep, bestaande uit medewerkers van de 
woningcorporatie, stem ik de werkprocessen af op deze applicatie. Vervolgens 
zetten we de gegevens van het oude systeem over naar Tobias AX en  
testen we of alles goed is ingericht. Nadat alles goed is afgestemd,  
worden de medewerker opgeleid om met Tobias AX te werken.  
Tot slot gaat de woningcorporatie ‘live’. De dagelijkse werkzaam- 
heden worden uitgevoerd op een nieuw computersysteem,  
waarbij ik in het begin na livegang de medewerkers begeleid.  
Al met al een complex, maar uitdagend proces!  

Wat vind je leuk 
aan je werk?

Elke dag is weer anders. Er zijn meerdere projecten die tegelijk  
lopen, waarbij ik verschillende onderdelen van de  
softwareapplicatie inricht. Ik vind het leuk om mee te  
denken met de klant en de werkprocessen te 
verbeteren. Samen met de klant werk ik aan een  
optimaal eindresultaat.

Waarom werk 
je graag bij 
Aareon?

Aareon is elke dag in ontwikkeling. Elke dag  
wordt er gewerkt aan een nog betere  
applicatie, waarmee we de klant kunnen  
ondersteunen. We proberen de werkzaam- 
heden voor onze klant zo goed mogelijk te  
ondersteunen, zodat ook zij een betere  
dienstverlening kunnen bieden naar hun  
klanten. 


