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BETREFT: KANDIDATUUR ASSUSOFT NV  

SITUERING BEDRIJF  

Assusoft NV is een jong, creatief bedrijf in volle expansie, gespecialiseerd in de communicatie van 
gegevens voor collectieve persoonsverzekeringen: groepsverzekeringen, invaliditeit, hospitalisatie ... 
alsook andere benefits. Hiervoor werd zelf een origineel en uniek pakket ‘Assusoft’ ontwikkeld dat wordt 
gekoppeld aan de bestaande beheersystemen bij de klant (SAP, PeopleSoft, eBlox,...). 

Vertrekkend vanuit deze software realiseren wij tevens een variëteit aan projecten met als 
gemeenschappelijk onderliggend doel: het automatiseren van HR-processen. 

Assusoft NV (www.assusoft.be) heeft een samenwerking met alle grote verzekeraars en consultants en 
werkt hoofdzakelijk voor grote ondernemingen met meer dan 80 werknemers. Momenteel heeft 
Assusoft NV een 250-tal grote klanten, met een consistente jaarlijkse groei. Assusoft NV is gevestigd te 
Duffel en wenst voor de ondersteuning van de bestaande klantportfolio de huidige ploeg van 16 
gespecialiseerde medewerkers uit te breiden met een: 

ICT CONSULTANT 

PROFIEL  

❑ Hoger onderwijs A1 korte (bachelor) of lange type, richting informatica, of sterke interesse voor 
informatica (bv. industrieel ingenieur, graduaat toegepaste informatica) 

❑ Een eerste werkervaring (0-3j) in het domein van programmatie, installatie, support of beheer van 
informatica systemen is een troef, maar geen vereiste 

❑ Ervaring is een troef maar interesse in de volgende items zeker nodig in: 
o Beheer van Microsoft Windows (server & client) 
o Netwerken (bekabeld, draadloos) 
o Programmeren met Microsoft .Net / C# 
o Microsoft Azure 
o Office 365 

❑ Goede kennis NL, FR en ENG 
❑ Een grote zelfstandigheid is een must 
❑ In het bezit van rijbewijs B 

WERKOMSCHRIJVING  

U maakt deel uit van het Assusoft IT-Team onder leiding van een ervaren IT-manager. U geeft zowel 
technische als functionele ondersteuning aan onze klanten en medewerkers. Naarmate uw kennis van ons 
pakket toeneemt zal u de verantwoordelijkheid over zowel klantgerichte als interne projecten worden 
toevertrouwd.  

Enkele aspecten van de jobinhoud: 
❑ Up-to-date houden van onze (totale) interne ICT-structuur. Zowel hardware als software 
❑ In samenwerking met een van onze Project Consultants functionele vraagstukken van klanten 

analyseren 

http://www.assusoft.be/
http://documents/Shared%20Documents/VARIA/Vacatures/www.assusoft.be
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❑ Uitwerken van een oplossing op maat van de bedrijfsprocessen van de klant op basis van deze 
analyse, bij voorkeur generieke oplossingen 

❑ Verbeteringen en uitbreidingen aan onze software (programmatie), op eigen initiatief of op 
aansturen van onze Support-ploeg 

❑ Occasioneel participeren in onze functionele Project Teams of Support Team teneinde 
terreinkennis op te doen over de noden van onze klanten 

❑ Contacten leggen met IT-afdelingen van onze klanten, en in coördinatie opdrachten uitvoeren zoals 
installatie en onderhoud 

❑ Bij alles wat u doet, nadenken over de impact op de veiligheid van de gegevens waar u mee werkt 

WIJ BIEDEN:   

❑ Een uitdagend & afwisselend takenpakket 
❑ De kans om projecten te realiseren bij enkele van de grootste bedrijven in België, in de meest 

uiteenlopende sectoren 
❑ Een functie- en praktijkgerichte opleiding waarbij u in een minimum van tijd een maximum aan 

ervaring opdoet 
❑ De mogelijkheid om mee uw persoonlijke stempel te drukken op de verdere expansie en 

organisatie van Assusoft NV 
❑ Een aantrekkelijk en competitief salarispakket 

HOE SOLLICITEREN?  

Kandidatuur: Brief + CV te richten via email aan Assusoft Human Resources t.a.v.:  

Marcel Moons | e-mail: marcel.moons@assusoft.be| Tel: 0476/99.10.98. 

http://www.assusoft.be/
mailto:marcel.moons@assusoft.be

