
 
 
 

 

MATT groeit en ontwikkelt zich voortdurend! Voor ons ICT-team zoeken we een  

 

 

ICT-consultant (40 uur) 
 

Onze organisatie  

MATT neemt organisaties de financiële en personele zaken uit handen.  

Onze cloudoplossing @MATT stroomlijnt alle gegevens en genereert managementinformatie. Daar-

naast zijn we adviseur en partner voor onze klanten bij vraagstukken op het gebied van P&O en Finan-

ce. In de bibliotheekbranche zijn we marktleider. 20% van de bibliotheken heeft ons gekozen als duur-

zame partner voor Finance, Personeel en Organisatie. Ons concept past ook in andere branches. 

MATT - Mastering Tools & Talent richt zich nu op een bredere markt.  

 

Jouw uitdaging 

Je geeft vorm aan het hart van onze dienstverlening, @MATT. @MATT is een gebruiksvriendelijke 

oplossing voor taken op financieel, personeel en commercieel gebied. Het is een soort ERP-systeem 

dat door MATT zelf is ontwikkeld op basis van klantwensen. Nieuwe modules ontwikkelen we vaak sa-

men met onze klanten. Jij hebt een sleutelrol bij de continue doorontwikkeling van @MATT. Jij bent de 

schakel die processen optimaliseert voor en bij onze klanten en binnen MATT. Je bent projectmanager 

en adviseur bij implementaties van @MATT. En bij nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuw te ontwikkelen 

modules. Vaak ben je daarbij een schakel tussen verschillende disciplines. Je bent tegelijk vakidioot en 

mensenmens. Je werkt vanuit ons kantoor in Zaltbommel. 

 

Wat we van je vragen 

• Je werkt en denkt op strategisch niveau (relevante HBO+ opleiding)  

• Je hebt ervaring als ICT-consultant in een dienstverlenende organisatie  

• Je bent goed in het managen van projecten (en liefst opgeleid als projectmanager) 

• Je hebt een brede bedrijfskundige blik, kunt processen in kaart brengen en optimaliseren  

• Je hebt affiniteit met financiële en personele processen 

• Je bent ondernemend en hebt ervaring met productinnovatie en -ontwikkeling 

• Je bent een teamspeler en een relatiebouwer  

• Je hebt ervaring met programmeren in php, sql, javascript, jsx   

• Ervaring met Exact en/of React Native is een pré 

• Je hebt een auto en een rijbewijs 

 

Wat je kunt verwachten 

Je komt in een hecht team dat enthousiast samenwerkt aan hetzelfde doel. De organisatie is volop in 

beweging en je krijgt de ruimte jezelf te ontwikkelen. Er is professionele begeleiding. Het salaris is 

marktconform en afhankelijk van opleiding en ervaring.  

 

Aan de slag 

Mail je motivatie en CV naar Walter.Wouters@MATT.nl. Of bel hem even, tel. 088 – 242 5406, als je 
nog vragen hebt. 


