
Als ERP Consultant …
... bestaat jouw werkweek voornamelijk uit werkzaamheden bij onze klanten. Je bent bijna dagelijks onderweg 
in de auto van de zaak en ondersteunt klanten vooral op locatie, maar soms ook vanaf je thuiswerkplek. 
Als Consultant ga je na een interne opleiding zelfstandig aan het werk bij en voor onze klanten. Je bent daarbij 
je eigen projectleider en hebt geen vaste werkplek op één van onze kantoren. 

Als Front-End Developer in Zierikzee …
… werk je in teamverband aan onze cloud native ERP-applicatie op het Microsoft Azure platform of aan de 
mobiele- en webapplicaties voor onze ERP-applicatie Syntess Atrium. Je primaire taak is het cross browser 
realiseren van interfaces in HTML en CSS (op basis van het aurelia framework). Jjij zorgt ervoor dat meer dan 
15.000 medewerkers van onze klanten hun dagelijkse werkzaamheden optimaal kunnen uitvoeren.

Als Productmanager Customer Succes …
… vervul je een nieuwe rol die jou de kans biedt om je functie grotendeels zelf vorm te geven en een bijdrage 
te leveren aan onze groei. Je bent naast onze Productmanager en onze Directeur Verkoop verantwoordelijk 
voor het succes van nieuwe onderdelen in onze software. Kortom je zet je in voor het optimale gebruik van 
onze (nieuwste) software door onze klanten.

Als Support Medewerker in Zierikzee …
… ben je samen met je collega’s op de Helpdesk het eerste aanspreekpunt voor al onze klanten op het gebied 
van ondersteuning bij het gebruik of de installatie van onze software. Deze ondersteuning bied je zowel 
telefonisch als per e-mail. De kennis van onze software verkrijg je door een goede interne opleiding. Hier ga je 
op je eerste werkdag gelijk mee van start.

Als Software Developer team Web Apps in Zierikzee … 
… kun je met jouw talent en ervaring veel waarde toevoegen. Als je bij ons aan de slag gaat, word je nauw 
betrokken bij alle aspecten van de ontwikkeling van onze eigen Syntess Atrium integrale ERP-software. Samen 
met collega’s van de afdeling Productontwikkeling richt jij je op het bouwen en onderhouden van desktop- en/
of webapplicaties op het gebied van artikelbeheer, de logistieke en de financiële administratie.

www.werkenbijsyntess.nl

Groei jij met ons mee?
Bij ons staat jouw werkgeluk centraal
Bij Syntess Software kan je jezelf zijn en kan je doen waar je goed in bent. 

Kom je er even niet uit? Dan staan je collega’s voor je klaar om je weer een 

stapje verder te helpen. Je bent onderdeel van het grote geheel waarbij 

de kwaliteit van het werk en ons product voorop staat. Onze gezamenlijke 

doelstelling is om de hoogst mogelijke mate van klanttevredenheid te bieden 

met een prachtig ERP pakket voor de installatiebranche.

Kijk voor meer info over Syntess Software en bovenstaande vacatures op:

Meer weten?Stel gerust je vragen via hr@syntess.nl of088-4080400


