
Vacature Technisch Consultant

Heb je kwaliteit en service hoog in het vaandel staan. Ben 

je oprecht, representatief, cijfermatig, communicatief en 

administratief sterk? Dan hebben wij de perfecte baan voor jou!

Wij zijn een belangrijke speler op de digitaliseringsmarkt. Een 
snelle markt die volop in ontwikkeling is. BCT bestaat uit twee 
units en voor de unit Digital Transformation zoeken wij nu een 
Technisch Consultant.

Deze unit begeleidt middels onze eigen producten en diensten, 
organisaties in de transitie van analoog werken naar digitaal 
denken en uiteindelijk digitaal werken.

Digital Transformation richt zich voornamelijk op lokale en 
regionale (semi)overheden. Denk hierbij aan gemeentes, 
waterschappen, provincies, zorg- en onderwijsinstellingen en op 
instituten binnen de thema’s digitaal werken, zaakgericht werken, 
finance & compliance en besturen.

Om de positie van de afdeling Professional Services te 
versterken, zoekt BCT een Technisch Consultant.

De functie 

Als Technisch Consultant ben je (mede)verantwoordelijk voor 
de succesvolle begeleiding en uitvoering van projecten bij onze 
klanten. Je verzorgt de technische implementatie van onze 
productlijnen binnen onze cloud omgevingen en on-premise bij 
onze klanten. Je ondersteunt hierbij diverse interne afdelingen.

Tevens zorg je ervoor dat de technisch beheerders van 
onze oplossingen overdracht krijgen zodat zij na afloop 
daadwerkelijk de BCT platformen in beheer kunnen nemen.

Je hebt een gedegen kennis van client/server modellen en hebt 
grote affiniteit met software in de ruime zin van het woord. Jij 
bent de specialist die met onze software aan de slag is! Jij bent 
ook in staat zelfstandig problemen te onderzoeken. Waar nodig 
schakel je met de automatiseringsafdeling van de klant en onze 
ontwikkel of cloud afdelingen om zaken verder te optimaliseren. 

Omdat jij alles weet van de techniek bij onze klanten en van 
onze eigen oplossingen, neem jij bij het teamoverleg het 
voortouw door verbeterpunten aan te leveren en signaleer je 
mogelijkheden om onze oplossingen verder uit te breiden. Dit 
alles in nauwe samenwerking met jouw teamleden en collega’s 
van andere afdelingen.

Je werkt in deze functie op locatie bij onze klanten in 
heel Nederland of België (Vlaanderen) of je voert remote 
werkzaamheden uit bij klanten en in onze cloud-omgeving. Ook 
werken vanuit thuis is hierbij een optie.



Als Technisch Consultant heb je o.a. de volgende taken

 → Implementeren van onze softwareoplossingen met de 
bijhorende overdracht aan de klant;

 → Documenteren van werkzaamheden met naslagwerk voor 
klant en collega;

 → Het tijdig opleveren van de gewenste deliverables met een 
bewaking van kwaliteit en budget;

 → Het vertegenwoordigen van BCT en haar productportfolio in 
het dagelijks acteren bij onze klanten;

 → Het verzorgen van kennisoverdracht bij het in gebruik nemen 
van aanvullende BCT-oplossingen;

 → Oplossen van eventuele problemen, uitvoeren van wijzigingen 
en participeren in verbeterprojecte.

Wat wij jou bieden
Een informele, diverse en respectvolle setting waarin je vrij bent 
om je ideeën te geven en bieden we je in deze functie alle middelen 
om goed voor de dag te komen.

Denk aan de benodigde hardware, een leaseauto, goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden, mogelijkheid tot thuiswerken 
en een marktconform salaris afhankelijke van je eigen kennis en 
ervaring

Wat we van jou vragen 

 → Je hebt een MBO/HBO opleiding met bij voorkeur een 
technische achtergrond;

 → Je hebt grote affiniteit met software en techniek;
 → Ervaring en certificaten op de gebieden van Windows server, 

Linux, Docker, Kubernetes, Networking, Progress, Oracle, is 
een pré;

 →  Je bent een teamspeler in projecten;
 → Je bent gemotiveerd en in staat zelfstandig te werken;
 → Je bent van nature nieuwsgierig, ondernemend en 

servicegericht;
 → Kennis van en ervaring met onze markten is een pré;
 → Kennis van document- /informatiemanagement en 

zaaksystemen is een pré;

REAGEREN

Heb je interesse in deze functie? 
Stuur dan je CV en motivatie  
t.a.v. Luc de Hoogh naar 
jobs@bctsoftware.com, of kom eens 
praten met een van onze collega’s 
om te weten te komen waarom BCT 
voor jou de plek is om de volgende 
stap in jouw carrière te zetten. 

Heb je vragen over de vacature? 
Neem dan contact op met Luc de 
Hoogh. 


