
            

Consultant 
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement 

 
PLAATS: Amersfoort        
Branche: IT  | Microsoft Platform  
    

Jouw profiel: 
• Ervaren Microsoft Dynamics 365 CE Consultant 
• Zelf vorm geven aan projecten 
• Zelfstandig | Remote |  
• Wars van politieke, hiërarchische organisaties 
• Interesse in Powerplatform, Modern Workplace | Adoption & Training is een pré  
• Kennisdeling 

 
Je bent een Microsoft Dynamics 365 CE Consultant die in de breedte actief wil zijn. Die zelf 
vorm geeft aan projecten aan de hand van de wensen van de klant. Je wil een functie 
waarbij je remote werkt, vrijheid hebt om je eigen tijd in te delen en zelfstandig werkt. Je wil 
kunnen sparren met collega’s, ook die van security of Office365 om tot de beste oplossing te 
komen. Je houdt niet van een politieke, hiërarchische organisatie waar iedereen is opgedeeld 
in Junior, Medior en Senior en werkt in niche-expertises of branches. Voor jou staat de klant 
centraal, met haar wensen ga je aan de slag en waar nodig haal je de kennis en ervaring 
van je collega’s erbij. 
 
Onze Opdrachtgever 
Is een Microsoft Partner met expertise op het gebied van 

• Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement 
• Modern Workplace  
• Power Platform 
• Security 
• Softwareontwikkeling 

 
Doordat ze dit complete pallet van Microsoft expertises aan hun klanten kunnen bieden, zijn 
ze in staat om complexe projecten te realiseren en bouwen zij langdurige klantrelaties op.  
 
Zij zijn een ondernemende organisatie en ontwikkelen graag eigen producten. Zo hebben ze 
een product ontwikkelt waar meer dan 500 partners wereldwijd gebruik van maken. No-
nonsens, relaxt en informeel dat typeert ze het best. Ze bieden je een prettige omgeving 
waar veel ruimte en vrijheid is om flexibel te werken, maar waar ze niet van je verwachten 
dat je dat ook ‘s avonds en in het weekend doet. Zij vinden persoonlijke ontwikkeling 
belangrijk, en investeren daar samen met je in door het aanbieden van: 

• Persoonlijk ontwikkelplan 
• Udemy Business waar je onbeperkt opleidingen kan volgen  
• Kennis-sessies met je collega’s        



 
Profiel 
Of je nu junior, medior of senior bent, maakt hun niet uit. Belangrijker vinden zij dat je 
zelfstandig werkt, dat je actief deelneemt aan kennissessies om zelf meer kennis te 
vergaren en ook kennis te delen met je collega’s. Het doel is dat je samen het beste resultaat 
voor hun klanten behaalt. Je wilt je verder ontwikkelen en werkt graag in een informele 
organisatie zonder hokjesgeest. Gewoon samen mooie en goede CRM implementaties 
realiseren. 
 

Aanbod 
• Remote werken; veel vrijheid en zelfstandigheid 
• Je hebt zelf de regie; volop opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 
• Informele non-hiërarchische werksfeer 
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief 

o Thuiswerkvergoeding 
o Pensioen 
o Standaard 27 vakantiedagen 
o Laptop en mobiele telefoon 
o Onkostenvergoeding 
o Leaseauto 
o Regeling voor winstdeling: we doen het immers samen 

 
YVY | advice search match  

Bij YVY | advice search match gaat het om jou. YVY is jouw carrière coach. Jij bent uniek. Jij 
bent niet in een hokje te plaatsen. Je wilt een serieuze sparring partner voor jouw carrière. Je 
bent ambitieus, hoog opgeleid en bezit een gezonde dosis zelfreflectie. Je vindt het 
belangrijk dat het bedrijf waar jij voor werkt jouw visie en opvattingen deelt.  
 

Meer informatie  

Yvette van der Vliet  06 551 84 064  yvette@yvy.nl 


