...Hello?
...Are you the Solution Consultant we’re looking for?
Solution Consultant in “hospital financial management en budgeting” in onze
business line “Healthcare“

Voor implementatie en klant begeleiding van de succesvolle “Hobud” oplossing en andere ontwikkeld
door Aexis in IBM Planning Analytics technologie

Over ons

Aexis is een succesvol internationaal bedrijf met kantoren in de Benelux en Frankrijk. We zijn al 30 jaar
actief in het domein van Corporate Performance Management (CPM), Analytics en Data Management in
diverse marktsegmenten. Onze organisatie telt meer dan 200 gedreven medewerkers en ondersteunt
om en bij de 500 tevreden nationale en internationale klanten.
Aexis bekleedt een marktleiderspositie in het leveren van oplossingen voor het financieel departement
van een hospitaal. Producten als FinHosta, HoBud, HoMAP en Maha (Model for Automatic Hospital
Analyse van Belfius) zijn alom vertegenwoordigd in een grote meerderheid van alle Belgische
hospitalen.
De missie voor onze business line Healthcare bestaat in het leveren van professionele
softwareoplossingen voor de financieel directeur en zijn ondersteunende diensten, waardoor
ontvangen overheidsfinancieringsmiddelen geoptimaliseerd worden. We streven ernaar de
preferentiële partner te worden van de financieel directeur op het gebied van digitalisering van de
processen planning, budgettering, forecasting, managementrapportering en financiële consolidatie.

We realiseren onze missie en visie door:

• State of the art softwaretechnologie te leveren voor de financiële afdeling van de hospitalen met
betrekking tot financiële rapportering en planning.
• De financieel directeur te helpen bij het verbeteren en industrialiseren van de processen financiële
rapportering en planning in het kader van Corporate Performance Management (CPM), Analytics, AI en
Data Governance (DG).
• Een omgeving te creëren waarin onze medewerkers zich kunnen profileren, hun professionele
ambities continue verbeteren en zich thuis voelen bij hun collega’s.
Aexis heeft een stabiele lange termijnrelatie met klanten, medewerkers en leveranciers. In onze
bedrijfscultuur is de permanente aandacht voor het ontwikkelen van een maximale zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid bij alle medewerkers essentieel.

Takenpakket

• Ontwikkeling en ondersteuning van alle oplossingen die Aexis aanbiedt aan de hospitalen: Hobud,
FinHosta, HoMAP, Maha.
• Ondersteuning van klanten die de Aexis-oplossingen gebruiken.
• Demonstraties geven van Aexis-producten: FinHosta, HoMAP, Maha, HoBud
• Samenwerking met verkopers, functionele consultants en de marketingafdeling.
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Opleiding en ervaring

• Finance controller in hospitaal met kennis van hospitaal financiële planning en budgettering
• Business controller in hospitaal met kennis van hospitaal financiële planning en budgettering
• Bachelor/Master in ICT met optie hospitaal of bedrijfsmanagement.
• Pluspunten:
- Vertrouwd met financiële processen: financiering van de ziekenhuizen, budgettering
forecasting; rapportage/analyse; consolidatie.
- 1-3 jaren succesvolle werkervaring als softwareontwikkelaar in hospitaal of woonzorg sector .
- 1-3 jaar ervaring in een ICT-afdeling van een hospitaal.
- 1-3 jaar ervaring in controlling departement van een hospitaal
- Kennis van IBM-software (TM1 & Planning Analytcs) en WinDev.

Vaardigheden

• Communicatieve teamplayer
• Ondernemerschap
• Talenkennis: Nederlands/Frans
• Hands-on
• Rijbewijs B
• Affiniteit met hospitaalbeleid en informatiemanagementprocessen
• Leergierig en zin voor initiatief
• Bereid tot verplaatsingen in Benelux

Wij bieden

• Zeer interessant salaris conform ervaring.
• Boeiende en dynamische werkomgeving in een internationaal opererend bedrijf.
• Volop ruimte voor ontplooiing, zowel op persoonlijk als vaktechnisch gebied.
• Bedrijfswagen of alternatief

Interesse? Mail je cv naar HR@aexis.com

