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Werken aan een kleurrijke toekomst? Dat doe je bij ons! 
Wij zijn GNT, een ambitieus en innovatief familiebedrijf met een informeel karakter dat de wereld 
kleur geeft! Wij zijn met ons merk EXBERRY® marktleider op het gebied van kleurende 
levensmiddelen voor het kleuren van voedsel en dranken. Onze kleuren zijn 100 % natuurlijk en 
worden bereid uit vruchten, groenten en planten.  
 
We zijn continu bezig om de ongekende mogelijkheden van kleurende levensmiddelen te vernieuwen 
en te verbeteren. Natuurlijk kan niemand in de wereld al dat moois beter produceren dan de natuur 
zelf, maar wij zijn wereldkampioen als het gaat om het inzetten van de opbrengsten van de natuur. 
We behouden zorgvuldig al het mooie en goede ervan. Hierdoor bieden we onze klanten de meest 
hoogwaardige en betrouwbare producten. Dat is wat ons iedere dag opnieuw motiveert!  
 
De belangrijkste ingrediënten voor het succes van GNT zijn onze medewerkers en hun onderlinge 
samenwerking. Wij geloven in teamwork en staan klaar voor elkaar, onze klanten, onze leveranciers 
en onze partners. Dat maakt ons GNT.  
 
Door de sterke groei van onze organisatie, zijn we op zoek naar een: 

Functional Consultant Microsoft Business Central 
Als Functional Consultant werk je samen met het ERP-team aan de implementatie en 
doorontwikkeling van ons ERP-systeem Microsoft Dynamics Business Central. 
 
Met een projectmatige aanpak zorg je voor het aansluiten van Business Central op de uitdagingen en 
doelstellingen van de GNT-organisatie wereldwijd. Je werkt samen met proceseigenaren en key-users 
en je fungeert als adviseur binnen je kennisgebied. Je vertaalt eisen en wensen naar efficiënte 
IT-oplossingen, passende bij de IT strategie en visie in een dynamisch applicatielandschap. 
 
Je werkt nauw samen in multidisciplinair team. Je stemt voorgestelde oplossingen af met de ERP 
Product Owner om te bepalen of deze past binnen de IT strategie en visie. Vervolgens werk je samen 
met developers om functionele specificaties te realiseren, wanneer dit nodig is. Ten slotte draag je 
zorg voor de ingebruikname van oplossingen door gebruikers en overdracht naar support 
consultants.  
 
Wat verwachten we van je? 

 Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren van het ERP-systeem binnen de GNT-
organisaties, te weten Microsoft Dynamics Business Central en NAV.  

 Je vertaalt vraagstukken vanuit de organisatie naar functionaliteit binnen het ERP-systeem.  
 Hierbij ga je uit van de standaard functionaliteit, maatwerk wordt alleen ontwikkeld wanneer 

hiervoor een business case is. 
 Interfaces naar andere platformen ontwikkel je volgens wereldwijd erkende standaarden. 
 Je staat open om de nieuwste technieken en ontwikkelingen toe te passen  
 Je communiceert proactief over nieuwe functionaliteit met de proceseigenaren en key users. 



Wat heb je in huis? 
 Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding (Technische Bedrijfskunde, Bedrijfskundige 

Informatica e.d.) 
 Je hebt kennis en ervaring met Microsoft Dynamics Business Central (en NAV). 
 Ervaring met informatieanalyse en procesbeschrijvingstools (Visio). 
 Je bent resultaatgericht, pragmatisch en besluitvaardig. 
 Je bent in staat te communiceren met collega’s van alle lagen van de organisatie en je houdt 

ervan om presentaties te geven. 
 Ervaring met Agile ontwikkelmethodieken zoals SCRUM en Azure DevOps is een pré. 
 Je bent goed op hoogte van de mogelijkheden van diverse softwaretechnologieën zoals 

Visual Studio, C#, Client-Server, SQL, XML, JSON en HTML. 
 Kennis van MOMS-systemen (MES) is een pré. 
 Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels. Spreek je ook Duits, dan is dat een pré. 

Wat vinden wij belangrijk? 
De GNT-waarden staan aan de basis van onze dagelijkse activiteiten. Daarom vinden we het 
belangrijk dat wij bij elkaar passen. Bij GNT werken mensen die ondernemend zijn en 
verantwoordelijkheid nemen. Klant- en servicegerichtheid staat natuurlijk voorop! We zetten altijd 
dat stapje extra om onze externe- en interne klanten de beste service te bieden. Daarnaast doen we 
alles wat we doen zo duurzaam mogelijk. We zijn open en eerlijk naar elkaar en halen het beste in 
elkaar naar boven. 
 

Wat bieden we jou? 
 Een marktconform jaarsalaris, afhankelijk van jouw kennis en ervaring.  
 Een mooie bonusregeling. 
 26 vakantiedagen (mogelijkheid tot aankoop extra dagen). 
 Een zeer gunstige pensioenregeling.  
 Een afwisselende functie in een moderne werkomgeving. 
 Onbeperkt toegang tot online trainingen, zodat je aan je persoonlijke ontwikkeling kunt 

blijven werken. 
 We vinden duurzaamheid heel belangrijk. Daarom compenseren we - als onderdeel van onze 

arbeidsvoorwaarden – jouw CO2-voetafdruk.  
 Voordelig sporten bij geselecteerde sportschool. 

 Een heerlijke werkplek bij een succesvol en innovatief bedrijf: GNT is volop in beweging en 
dat zul jij ook zijn! 

Maak je toekomst kleurrijk! 
Past deze vacature bij jou? Stuur ons dan jouw motivatie en cv, vroegst mogelijke startdatum en een 
recente pasfoto naar hrm@gnt-group.com . Je hoort zo spoedig mogelijk of je bent geselecteerd voor 
een kennismakingsgesprek. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.  
 

CREËER EEN KLEURRIJKE TOEKOMST! 
 


