Financieel consultant
Beschik jij over een groot verantwoordelijkheidsgevoel naar jouw klanten?
Ben je geïnteresseerd in ICT en heb je kennis van financiële administratie en
processen? Dan zoeken wij jou!
De baan
Als financieel consultant help je onze klanten om met behulp van onze software
en kennis het beste uit zichzelf en financiële processen te halen. Dit doe je
onder meer door de klant te trainen. Deze trainingen ontwikkel én verzorg
je in eigen beheer. Als relatiebeheerder heb je veelvuldig contact over de
klantwensen en zorg je ervoor dat deze ingepast worden in de software.
Samen met je collega’s lever je support aan klanten en ben je versterking
van de servicedesk. Je ziet het dan ook als een uitdaging om klanten op
diverse fronten te ondersteunen.
Jij











bent een vakidioot en wilt met een glimlach werken;
hebt bij voorkeur ervaring in het notariaat of in de advocatuur óf;
kan in de huid kruipen van de klant/gebruiker en bent gedreven om je kennis van
het notariaat en advocatuur uit te bouwen;
hebt ervaring met (notariële) financiële administratie;
hebt kennis van AFAS Profit, rapportages en/of Business intelligence tools (pré);
hebt didactische vaardigheden en bent een relatiebeheerder in optima forma;
bent dienstverlenend, flexibel en oplossingsgericht;
hebt een sterke persoonlijkheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
hebt HBO werk- en denkniveau;
gaat werken vanuit de standplaats Reeuwijk of Oosterhout (NB) maar bent bereid
indien nodig ook op andere locaties aanwezig te zijn.

Wij bieden
 veel ruimte voor eigen initiatief en een zelfstandige baan;
 een platte, informele organisatie waarin jouw bijdrage en ideeën oprecht
gewaardeerd worden;
 een goed salaris, reiskostenvergoeding en 27 vakantiedagen;
 dagelijks een gezamenlijke lunch;
 een incentive programma wanneer je nieuwe klanten aandraagt.
Wie zijn wij?
Met onze bedrijven Devoon en Trivium Software helpen we het werkende leven van
juridisch professionals aangenamer te maken. Dit doen we met behulp van onze
softwarepakketten NEXTassyst voor het notariaat en NEXTmatters/FORTUNA voor de
advocatuur.
Iedere dag kijken we hoe we er voor kunnen zorgen dat onze kantoren efficiënter en
makkelijker kunnen werken met behulp van onze software. Wij staan bekend als de
eigenzinnige en soms eigenwijze softwareleverancier. Advocaten en notarissen kiezen
voor ons, omdat we anders zijn. Dit is terug te vinden in onze manier van denken en
eigenlijk zijn we daar best een beetje trots op. Wij maken fouten, gelukkig wel, daar zijn
we mensen voor. Fouten maken moet. Van die fouten leren we en die gebruiken we om
zaken te veranderen, te verbeteren. Door die fouten worden we juist iedere dag een
beetje beter, slimmer en leuker. Of zoals Albert Einstein ooit zei: "Anyone who has never
made a mistake has never tried anything new." Je hebt bij ons een grote mate van
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vrijheid die je de kans geeft om verder te groeien. Diezelfde vrijheid geeft je ook de
verantwoordelijkheid voor alles wat je doet. Balanceren tussen een eigen invulling geven
aan de dag tot volledig opgaan in de waan van de dag. Juist dit zorgt ervoor dat je meer
haalt uit een werkdag.
Enthousiast?
Stuur jouw cv en motivatiebrief naar vacatures@lexxyn.nl t.a.v. Vicky Lemmens, P&O
adviseur. Voor meer informatie kun je ook bij haar terecht via 088 002 84 00 of
bovengenoemd emailadres. Wil je meer weten, kijk op www.devoon.nl en
www.trivium.nl. Daarnaast maken we deel uit van een grotere organisatie, de Lexxyn
Groep, die onze belangen behartigt in de juridische sector. Bij de totale organisatie
werken nu 150 mensen, meer informatie hierover is te vinden op www.lexxyn.nl.
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