Vacature
Onboarding
Manager M/V

Ben jij een echte spin in het web die de brug bouwt tussen klant en AxyWare, die pensioenkennis combineert
met sterke communicatieve en projectmanagement skills - en ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
Dan ben jij misschien wel de persoon die wij zoeken!
Wij zoeken meerdere nieuwe teamleden om de golf aan

of krijgt. AxyWare gaat hieraan een bijdrage leveren.

werk dat de komende jaren op ons afkomt op te vangen.

AxyLife is onze oplossing die pensioenadministratie echt

Om samen te groeien. Wat wij doen is uitdagend, complex

eenvoudiger, wendbaarder en goedkoper maakt. En die

en maatschappelijk relevant.

zorgt dat de deelnemer goed geholpen wordt. Wij willen
een einde maken aan de verspilling van geld dat eigenlijk

Uitdager in de pensioenmarkt

ten goede zou moeten komen aan de deelnemers.

AxyWare is een gespecialiseerd softwarebedrijf dat een
digitaal platform - met bijhorende diensten - levert aan

Wat doet de Onboarding Manager?

pensioenfondsen, -uitvoerders en verzekeraars. Onze klanten

Als Onboarding Manager begeleid je nieuwe klanten tijdens

gebruiken ons systeem Axylife om de pensioenadministratie

hun overstap naar ons systeem. Je bent betrokken van acqui-

te voeren en deelnemers te bedienen. AxyWare is de uitdager

sitie tot en met implementatie. Tijdens de acquisitiefase ben

in de markt en laat echt een ander geluid horen. Wij zijn geen

je onderdeel van het commerciële team, waarna je bij succes

snelle jongens, maar vakmensen die een bijdrage willen

de verantwoordelijkheid krijgt over het implementatieproject.

leveren aan de problemen in de sector en daarin de beste zijn.

Jouw missie is om de User Experience van onze klant

Wij groeien snel en bereiden ons voor op de stelselwijziging

geweldig te maken, met als resultaat een tevreden klant.

die de pensioenwereld de komende jaren drastisch in

In deze rol heb jij met alle facetten van de business te maken.

beweging brengt. Wij zien volop kansen, jij ook?

Je rol is dus zeer breed en verantwoordelijk. Hierdoor heb je
ook een zeer steile leercurve. Binnen AxyWare geef jij zelf

Pensioen is dan misschien niet sexy, maar de komende jaren

vorm aan de invulling van je rol en je mogelijkheden binnen

wordt het wel een issue voor iedereen die pensioen opbouwt

de organisatie. Aan kansen geen gebrek…

Wat zoeken wij?

Wat kunnen wij jou bieden?

HBO+ opleiding met minimaal 5 jaar werkervaring

36 tot 40 uur in de week uitdaging en fun

Sterke communicatieve en relationele vaardigheden

Een professionele, open en informele werksfeer

Sterke projectmanagement skills

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (standplaats is thuis)

Pensioenkennis

Veel vrijheid voor een goede balans tussen werk en privé

Ervaring met systemen, conversietrajecten,

Samenwerken met de beste mensen in deze business

beheer-/ changeprocessen

Een modern pakket met primaire en secundaire

Zelfstandigheid

voorwaarden

Resultaatgerichtheid
Verantwoordelijkheidsgevoel
Zelfreflectie

Geïnteresseerd?

Teamplayer

Kijk dan op www.axyware.nl of neem contact op met Jeroen
Elbertse (jeroen.elbertse@axyware.nl of 06-12276895).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

