
...Hello? 

...Are you the Junior CPM & BI Sales Consultant we’re looking for?

 
Junior CPM & BI Sales Consultant 
Voor de succesvolle Business Intelligence en Corporate Performance Management (CPM) -oplossingen 
van Aexis NV (België) en Aexis BV (Nederland):   
 
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 Data Management, BI  en Corporate Performance Management (CPM) in diverse 
markt segmenten, tellen in onze organisatie meer dan 200 gedreven medewerkers en ondersteunen 
meer dan 500 nationale en internationale klanten.

Onze missie bestaat in het leveren van professionele software oplossingen voor de CFO en zijn 
ondersteunende diensten in CPM en BI. We streven ernaar de preferentiële partner te worden van de 
CFO op het gebied van digitalisering van de processen van planning, budgettering, forecasting, manage-
mentrapportering en consolidatie met toepassing van de principes “meten is weten” voor wat betreft 
monitoring van de performantie tegenover de uitgezette strategische objectieven. 

We realiseren onze missie en visie door: 
• Het leveren van State of the art software technologie in Data Governance (DG), CPM en BI  
• De CFO helpen bij het verbeteren en industrialiseren van de processen in Corporate Performance 
  Management (CPM), Business Intelligence (BI) en Data Governance (DG).
• Een omgeving te creëren waarin onze medewerkers zich kunnen profileren, hun professionele 
  ambities continu verbeteren en zich thuis voelen bij hun collega’s. 

Aexis heeft een stabiele lange termijn relatie 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.

Taakomschrijving 
• Opportuniteiten spotten voor de producten ondersteund door Aexis van volgende software vendors: 
  IBM, Jedox, Informatica en Board. 
• Beantwoorden van lastenboeken  
• Beantwoorden van vraag naar informatie door klanten (RFI / RFP)  
• Maken van offertes 
• Verkoop van softwareproducten en eraan gerelateerd diensten
• Pre-sales activiteiten ondersteunen 
• Software demonstraties verzorgen  
• Ondersteuning van senior sales consultants bij afsluiten van contracten  
• Deelname aan business development activiteiten
• Netwerken  
• Samenwerking met CPM, BI en Data Management consultants 
• Samenwerking met de marketing afdeling 



Opleiding en ervaring  
• Bachelor in Bedrijfsmanagement met optie ICT of 
• Bachelor in ICT met optie bedrijfsmanagement of 
• Master in Bedrijfsmanagement met optie ICT of
• Master in ICT met optie Bedrijfsmanagement of 
• Hogere bedrijfskundige of ICT-opleiding of
• Vertrouwd met financiële processen: budgettering/forecasting; rapportage/analyse; consolidatie
• 1–3 jaren succesvolle werkervaring als bedrijfscontroller is een pluspunt
• Ervaring met IBM Cognos TM1, IBM Cognos Controller, IBM Cognos BI / Analytics, Board of Jedox is een 
  voordeel 
• Ervaring in andere CPM-, BI- en DG-tools is een meerwaarde 

Vaardigheden    
• Communicatieve team player 
• Ondernemerschap
• Hands-on mentaliteit
• Rijbewijs B 
• Affiniteit met informatiemanagementprocessen
• Leergierig en zin voor initiatief 
• Bereid tot verplaatsingen in Benelux 
• Kennis van Nederlands, Frans en Engels 

Wij bieden  
• Zeer interessant salaris (vast en variabel) conform ervaring 
• Boeiende en dynamische werkomgeving in een internationaal opererend bedrijf 
• Volop ruimte voor ontplooiing, zowel op persoonlijk als vaktechnisch gebied 
• Bedrijfswagen, groepsverzekering (enkel in België), onkostenvergoeding en andere extralegale 
  voordelen 
• Bij tewerkstelling in België hospitaalverzekering

Interesse? Mail je kandidatuur en cv naar Christian Pauwels via HR@Aexis.com

Plaats van tewerkstelling 
Aexis NV      Aexis BV 
Leuvensesteenweg 392 B    Plesmanstraat 2   
1930 Sint Stevens-Woluwe  OF  3833 Leusden  
België                                                        Nederland 
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