Consultant
Ben jij een aanpakker? Heb je ervaring in het notariaat of ben je bereid om deze kennis snel op te
doen? Haal jij energie uit de verantwoordelijkheid voor een klant? Heb je een gezonde dosis
interesse in ICT en kun je dit combineren met een commerciële inslag? Dan zoeken wij jou!
De baan
In verband met de groei van onze organisatie zijn we op zoek naar een consultant om ons team te
versterken. Als consultant help je onze klanten om met behulp van onze software en kennis het
beste uit zichzelf te halen en ontwikkel je trainingen (in eigen beheer) die je vervolgens zelf verzorgt
bij de klant op locatie. Net als onze klanten zijn wij een dienstverlenende organisatie. Het maakt jou
gelukkig om mensen te helpen onze software optimaal te benutten. Als consultant bij Devoon ben jij
mede verantwoordelijk voor het goed functioneren van alle kantoren die met NEXTassyst werken. Je
analyseert de klantwensen en zorgt ervoor dat deze ingepast worden in de software. Je werk is pas af
als je weet dat de klant tevreden is en jij ook.
Je hebt bij Devoon een grote mate van 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.
Jij








Bent een vakidioot en wilt met een glimlach werken;
Hebt bij voorkeur ervaring als notarieel medewerker, dossierbehandelaar, klerk of kandidaatnotaris óf;
Kan in de huid kruipen van de klant/notaris/gebruiker en bent gedreven om je kennis van het
notariaat uit te bouwen;
Hebt een gedegen kennis van Microsoft Office;
Hebt didactische vaardigheden en bent een relatiebeheerder in optima forma;
Bent dienstverlenend, flexibel en oplossingsgericht;
Hebt een sterke persoonlijkheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Wij





Bieden een uitdagende baan in een professionele en stabiele organisatie met uitzicht op een vast
dienstverband;
Hanteren aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een
incentiveprogramma;
Zorgen voor gemak en plezier bij de klant en vinden het net zo belangrijk dat wij met hetzelfde
gemak en plezier werken;
Zijn trots op onze informele en collegiale werksfeer, waarbij regelmatig teamuitjes
georganiseerd;




Werken met passie en toewijding;
Zijn op zich al een hoogwaardige dienstverlener maar samen met de Lexxyn Groep
onverslaanbaar!

Wie zijn wij?
Devoon is een platte en dynamische organisatie met 15 werknemers die onder meer software
ontwikkelt voor het notariaat. Onze mensen werken met veel passie aan een mooi product.
Daarnaast maakt Devoon 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.
Werken bij Devoon betekent kiezen voor een buitengewoon professionele werkomgeving. Devoon is
toonaangevend architect en leverancier van NEXTassyst, een compleet en toegankelijk
softwarepakket voor notariskantoren van elk formaat.
Meer informatie over Devoon is te vinden op onze site www.devoon.nl.
Enthousiast?
Stuur je CV en motivatie naar Pauline van Gageldonk – vacatures@devoon.nl
Voor meer informatie kun je ook bij haar terecht via 088-002 84 00 of bovengenoemd emailadres.

