
JUNIOR CONSULTANT 

De consultant werkt mee in ontwerp- en implementatietrajecten van onze standaard softwareoplossing bij 
verzekeringsmaatschappijen. Je vervult hierbij een spilfunctie tussen gebruikers, verzekeringsspecialisten en 
IT’ers. 

Keylane ontwikkelt en implementeert flexibele standaardsoftware voor de kernprocessen van verzekeraars en 
pensioeninstellingen. Binnen de standaard software oplossing is het mogelijk om (zonder te programmeren) 
verzekeringsproducten in te richten. 

Het werk van een consultant focust zich op: 

 het implementatietraject van verzekeringsproducten binnen de standaard softwareoplossing; 

 het ontwerpen van uitbreidingen op de standaard softwareoplossing. 

In het begin van je carrière is het van belang dat je de software goed leert kennen. Je doorloopt de eerste 
maanden een inwerktraject waarin je de verschillende facetten van de software leert kennen. Het 
inwerktraject bestaat uit het volgen van cursussen en uitvoeren van werkzaamheden voor een projectteam. 

Zodra je voldoende kennis hebt opgedaan van de software werk je aan de volgende taken: 

 In ontwerpsessies met de klant haal je alle benodigde informatie over de verzekeringsproducten boven 
tafel. 

 Je stelt functioneel en technisch ontwerpen op. 

 Je stelt testplannen op aan de hand van functioneel ontwerpen. 

 Je richt deze verzekeringsproducten in volgens technisch ontwerp (denk aan productspecificaties, 
mutatiesoorten, acceptatieregels, workflow en premieberekeningen). 

 Je ondersteunt de klant bij het voorbereiden en uitvoeren van acceptatietesten. 

 Je traint en begeleidt klanten zodat zij zelf de software kunnen onderhouden. 

 Je signaleert proces- en projectverbeteringen binnen Keylane en vertaalt dit naar richtlijnen. 

 Je geeft demonstraties van onze oplossingen, houdt presentaties en analyseert klantwensen. 

Profiel 

Je hebt een bèta Masteropleiding afgerond, zoals technische bedrijfskunde, informatica, wiskunde, 
natuurkunde of elektrotechniek. Je hebt maximaal 2 jaar werkervaring. 

Ingewikkelde processen begrijp je snel en je weet deze zowel mondeling als schriftelijk op heldere wijze aan 
een divers publiek uit te leggen. Je kunt goed samenwerken met collega’s én met klanten. 

 


