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Wil jij meebouwen aan een echt veranderend bedrijfsleven? Wil jij samen met een team gedreven collega’s aan
de basis staan van beter samenwerking tussen organisaties en hun leveranciers? Wil jij afgerekend worden op
basis van gezamenlijk gecreëerde waarde in plaats van geleverde uren?

Wij zoeken

SAP ABAP / PI Integratie Consultants

Doordat steeds meer klanten vallen voor de oplossingsgerichte Value as a Service diensten van LAKRAN
Procurement Professionals, zijn wij op zoek naar SAP ABAP / PI Integratie Consultants. SAP projecten zijn één
van de vier pijlers onder onze dienstverlening, dus blijven wij het Solutioning as a Service team uitbreiden.

Wat is LAKRAN?
Opgericht in 2006 heeft LAKRAN als missie “beter maken van business commerce door optimaal benutten van
digitale innovatie”. Dat klinkt heel formeel, maar dat betekent niets minder dan dat wij alles op alles zetten om
technologie in haar beste vorm in te zetten bij de samenwerking van organisaties met hun klanten en/of
leveranciers. Inmiddels is het bedrijf van toen uitgegroeid tot een bedrijfsgroep bestaande uit vier
maatschappijen en een stichting. LAKRAN Procurement Professionals richt zich daarbinnen primair op
versimpeling van het inkoopproces. De club bestaat uit een team van enthousiaste professionals met
uiteenlopende achtergronden, maar één ding gemeen: echte toegevoegde waarde creëren.

SAP ABAP / PI Integratie Consultant

En waarom bij LAKRAN?

Wij doen opdrachten bij verschillende
opdrachtgevers, overwegend in Nederland. Als SAP
ABAP / PI Integratie Consultant zal een deel van je
tijd zich afspelen bij die klanten, maar zul je ook de
mogelijkheid krijgen om te werken aan interne
ontwikkelingen van herbruikbare producten. Het
gebied waar ons SAP-werk zich afspeelt is op het
snijvlak van SRM, MM, Fiori, Ariba, Fieldglass en
natuurlijk externe webshops van leveranciers. Jouw
ABAP en PI (XI/PO) Integratie skills zullen zorgen
voor complete en werkende software en een soepel
geïntegreerd SAP systeem.

Bij ons werk je in een team en iedereen in dat
team knokt samen voor dezelfde doelen. Iedere
discussie maakt ons sterker en moet dus vrij spel
hebben. Iedereen kan goede en slechte ideeën
hebben, hoeveel ervaring men ook heeft, dus de
enige manier om sneller te groeien is echt luisteren
naar iedereen. Hoe we dat voor elkaar krijgen?
Door de term ‘platte organisatie’ tot een nieuwe
kunst te verheffen bijvoorbeeld. We houden het
teamgevoel ‘klein’ en ‘dicht bij huis’, maar we
hebben ook ieder onderscheid in functieniveaus
afgezworen en bijbehorende zaken als
leasevergoedingen voor iedereen gelijk getrokken.

Natuurlijk zit daar omheen een mooi pakket aan primaire en secundaire voorwaarden, BYOD regeling en
volledig vergoed pensioen. Maar wat meer is, bij ons bouw je echt mee aan je droom-toekomst. Je werkt aan
technieken en producten waar je goed in bent en nog beter in wilt worden. Het platte functiehuis regelt dat
gesprekken bij ons gaan over de verantwoordelijkheden die jij neemt in plaats van de plichten en rechten die je
van ons krijgt opgelegd. Samen met gezellige collega’s bouw jij aan een grotere wereld waar LAKRAN
Procurement Professionals bekendheid heeft door het leveren van waardevolle resultaten.

Dus…
Heb je ervaring en zin in een waardevolle baan in ABAP en PI Integratie? Herken je jezelf in onze aanpak en
uitstraling? Interesse? Neem contact op met herman.ursinus@lakran.com of +31-(0)6-28 61 98 68 of met
sander.hollings@lakran.com of +31-(0)6-86 60 58 48.

