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Gezocht Vakidioot Projectmanager / Scrum Master ! 
 

Axime: Wij verkopen Mentaliteit ! 

 

Wij willen met onze ervaring en drijfkracht onze klanten verrassen in het doen 

van projecten rond ERP en Cloud. 
Onze gouden driehoek tussen branchekennis, IT en de menselijke factor maakt 

dat wij langdurige klantrelaties hebben. Wij worden gezien als olie tussen de 
raderen. 

Herken je je hierin ? Lees dan zeker verder ! 

 

Wij zoeken jou; een vakidioot die net zoals wij hart heeft voor kwaliteit; en met een 

mooi team moeilijke puzzels bij onze klanten oplossen. Werken met andere vakidioten 

omdat dat nou eenmaal het mooiste is wat er is. Met hart voor de klant en zodat we 

partneren met onze klanten naar een hoger level. 

 

Axime is sinds 2006 actief in het gebied van implementeren van software in bedrijfsbrede 

oplossingen: ERP implementatie en Cloud services gebaseerd op Microsoft Azure 

(Paas).  

Naast implementatie van ERP, Cloud en advies, met het nevendoel van kennisdeling en 

het ontwikkelen van werkmethodieken, is onze werkmentaliteit ons onderscheidend 

vermogen ! 

 

Cool werk, mooie dingen doen ! 
Wij worden ingezet op vier producten/diensten: projectmanagement, testcoördinatie, 

managementinformatie en complexe conversies.  

 

Naast adviseren zijn we vooral ook sterk in realiseren. Tastbare leveringen zijn erg 

belangrijk. Niet alleen zeggen dat het kan, ook zorgen dat het echt voor elkaar komt. 

 

Meestal werkt Axime met full-cycletrajecten, het komt ook voor dat Axime wordt 

ingeschakeld op het moment dat ergens een crisis is of een project stokt. Meteen het 

diepe in ! 

 

Axime heeft de ambitie om uit te groeien tot een bedrijf met brede en diepe kennis over 

zowel businessprocessen als ERP-systemen en cloud based oplossingen.  

Dit ga je dan doen ! 
Wij willen graag 'senior' projectleiders met een specialisme in ERP of Cloud aantrekken, 

die met een gezonde mix van kennis en ervaring in staat zijn om de eisen en wensen van 

de klant in kaart te brengen en voortvarend aan te pakken en op te lossen, waarbij de 

problematiek van de klant centraal staat. 

Je werkt bij de klant met het middel of hoger management, samen met de 

besluitvormers, als schakel naar de uitvoerders. Daarnaast steek je zelf ook de handen 

uit de mouwen. 
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We zoeken een project manager met de juiste mentaliteit, passend in onze kernwaarden: 

• Passie voor het werk en de materie  

• Afspraak is afspraak 

• Eerlijkheid 

• Samen  

 

En dus gewoon coole oplossingen verzinnen en maken ! 

Alleen of samen met een collega brengen we een project bij een klant op locatie tot een 

succesvol einde. Kennisdeling en elkaar supporten in de uitvoering van het project is in 

onze ogen essentieel, de interactie met je collega’s is daarom een speerpunt. 

Sluit je dan bij ons aan ! 

 

Hou je van resultaten behalen met een team, het beste uit jezelf en de klant naar boven 

houden, is een “dag niet gelachen, een dag niet geleefd”. Kun je een klant en een team 

stapsgewijs meenemen naar een resultaat toe, en vind je het een uitdaging om passende 

en onmogelijk gedachte oplossingen te verzinnen. En vooral: ben je een vakidioot… 

 

Sluit je dan bij ons aan! 

 

De voor ons ideale kandidaat draagt bij aan de kernwaarden, dit vinden wij het 

belangrijkste deel ! 

Hij/zij heeft de juiste mentaliteit en kan overtuigen en wil graag afmaken. Een zekere 

dosis jeugdigheid, jonge hondengevoel, gretigheid en humor helpt hierbij. Je bent een 

doorzetter en afmaker, pro-actief, goed in onderscheiden hoofd- van bijzaken, coachende 

en sturende rol voor een Product Owner. Je bent niet “vies van de inhoud” en bereid om 

teamleden te challengen, “geen lijstjes vinker” of proceduregericht. Je hebt geen 9-5 

mentalititeit en je doet ook graag een stapje buiten de bewandelde paden. 

Jij brengt mee: 
Ben jij een vakidioot op het gebied van al deze onderwerpen of een deel, of je wilt ze 

allemaal leren. Dan ben jij onze man/vrouw ! 

 

Je hebt qua kennis en ervaring voor Cloud projecten: 

• Microsoft Azure met continuous integration / continuous deployment / serverless 

computing, met .net of java ervaring 

• Hoog volume omgevingen, liefst in internationale context 

 

Je hebt qua kennis en ervaring voor ERP projecten: 

• Brede kennis en ervaring functionele processen (Logistiek, Finance, etc.) 

• Ervaring in meerdere Full-cycle implementaties in internationale context met 

maatwerk en interfaces binnen ERP, BI, Portals en apps  

 

In het algemeen is de ideale kandidaat: 

• Tussen de 30 en 50 jaar met een duidelijk jonge hond instelling ! 

• Meerdere jaren ervaring in IT projecten, meer jaren (>5) ervaring projectleiding  

• HBO / WO niveau 

• Commerciële zelfstandigheid of het herkennen van commerciële mogelijkheden 

• Leidinggevende capaciteiten, uitstekende mondelinge en schriftelijke 

vaardigheden 
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• Een aantal projecten aantoonbaar met goed gevolg afgerond (tijd, geld, kwaliteit) 

• Opleiding en training projectmanagement 

• Ervaring in monitoring en reporting op financial performance van het project 

tegen de geallocateerde budgetten. 

• Bereid door heel Nederland te werken 

• Minimale werkweek van 4 dagen  

 

Wat bieden wij jou aan 

 

De waardering die je zoekt, in arbeidsvoorwaarden en alle zaken er omheen ! 

• Een aantrekkelijk salaris, met een uitstekende omzetgerelateerde bonus 

• Natuurlijk een auto van de zaak 

• Middelen zoals telefoon en laptop van de zaak zodat werken op afstand een 

nobrainer is 

• Deeltijd (4 dagen per week) bespreekbaar en afhankelijk van tarief / 

salarisverhouding  

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden  

 

Axime: we verkopen mentaliteit ! 
We willen met een lerend team steeds complexere puzzels gezamenlijk oplossen, Axime 

zal je warm nest worden en we bouwen samen aan een mooi bedrijf, waar je persoonlijk 

werkplezier hoog in het vaandel staat ! 


