DMP zoekt een:

Resource Manager
DataManagement Professionals (DMP) is een hoogwaardig kennisbedrijf. We bieden onze klanten betrouwbare en
kosteneffectieve datamanagement oplossingen in binnen- en buitenland. DMP heeft vestigingen in Nederland,
Duitsland en Spanje. We groeien hard en zijn daarom op zoek naar een Resource Manager, die ons team komt
versterken. Het betreft een fulltime functie van 36-40 uur per week. De standplaats is in Zeist.
Wie zoeken we?
Binnen DMP hebben we parallel een groot aantal projecten lopen, zowel bij of voor klanten als interne projecten.
Deze projecten behoeven allen de nodige aandacht en planningszaken. Van het aannemen van het project, het
opnemen in onze ERP applicatie, het inzetten van consultants tot aan de oplevering. De resource manager
voorziet in de werkvoorbereiding en zorgt voor de daadwerkelijke resourceplanning. Dat betekent dat de resource
manager intern samenwerkt met de Project Manager. Er wordt intensief contact verwacht met diverse klanten
waarbij een goede afstemming plaatsvindt tussen DMP en de klant.
Jouw rol:
•
•
•
•

Planning consultants, support en managed services
Initiëren en organiseren kick-off meetings bij klanten
Bewaken planning en voortgang projecten
Bewaken hardware en software bestellingen

Wat vragen wij:
•
•
•
•
•

HBO werk en denkniveau
Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré
Passie voor techniek i.c.m. klantgericht denken
Stressbestendigheid en geen 9 tot 5 mentaliteit Ervaring met Microsoft Dynamics is een pré
Zelfstandig kunnen werken en in teamverband met huidige Project Manager

Wat bieden wij:
•
•
•
•
•
•

Goed marktconform salaris afhankelijk van je ervaring/kennis
Goede opleidingsvoorwaarden die op de persoon worden afgestemd
Mooie doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie
Telefoon
Opleiding en Interne kennisdeling
Een leuk en enthousiast team

Over DMP
DMP is dé betrouwbare en transparante partner op het gebied van gegevensbeheer. Wij bieden een end-to-endoplossing, waarbij storage, beveiliging en beheer naadloos zijn geïntegreerd en perfect afgestemd op de
organisatie van onze klanten. De oplossingen van DMP zijn gebaseerd op drie pijlers:
1.
2.
3.

Store: een high-performance storage-hardware, gecombineerd met gebruiksvriendelijke software.
Protect: oplossingen voor back-up, archivering en disaster recovery dit kan op locatie, volledig in de cloud
of hybride.
Manage: professioneel advies over databeheer, analytics en beheer op afstand van data en applicaties.

Meer weten over deze vacature? Bel met 085 – 401 34 34, of stuur een e-mail: hr@dm-p.com. Meer informatie
over DMP vind je op onze website: www.dm-p.com.

