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Adecs AirSystems is een leverancier van software aan luchthavens. In Nederland maken alle regionale 

luchthavens gebruik van onze software, internationaal timmeren we hard aan de weg. Heb jij affiniteit met 

het snijvlak van luchtvaart en IT, ben je resultaatgericht en heb je lef, dan hebben wij een uitdaging voor 

je. 

 

Wij zoeken iemand die ons team versterkt bij het implementeren van onze softwareproducten. Wij zoeken 

hiervoor een doortastende:  

 

Technisch Consultant 

 

Functieomschrijving 

Bij Adecs AirSystems werk je samen met je collega’s aan onze softwareproducten. Jouw hoofdtaken binnen 

het team zijn gericht op projectleiding bij implementaties op luchthavens, het configureren van onze 

producten en het geven van trainingen op locatie. Daarnaast heb je contact met klanten over 

functionaliteiten, presenteer je onze systemen en moet je kunnen inschatten of we hun wensen kunnen 

waarmaken. Daarnaast wordt van je verwacht dat je mee kan schrijven aan technische delen van tenders. 

Voor de werkzaamheden is een technische achtergrond vereist met daarnaast duidelijke affiniteit met 

softwareproducten. 

 

Je zal in de eerste periode tijd besteden aan het leren kennen van de software, tevens loop je mee met 

de lopende implementatietrajecten en trainingen. Wanneer mogelijk zal je zelf implementaties 

voorbereiden en de projectleiding daarvan uitvoeren.  

 

Profiel 

Inhoudelijk zal je intern worden opgeleid, wel hebben we de volgende wensen voor je profiel;  

• Technische HBO/WO met IT-affiniteit 

• Analytisch en procesmatig denkvermogen 

• Je hebt lef en een “getting things done” mentaliteit 

• Uitstekende communicatieve skills (minimaal NL en ENG) 

• Ervaring met projectleiding is een pre 

• Bereidheid om (inter)nationaal te reizen 

 

Wat bieden wij? 

Onze organisatie is volop in beweging net als de luchtvaartwereld waarin wij actief zijn, dus iedere dag 

zijn er nieuwe uitdagingen in een internationale setting. Binnen ons team van 14 medewerkers wordt op 

hoog niveau gewerkt in een informele omgeving. Mensen die ambitie hebben, bieden wij graag ruimte. Als 

Technisch Consultant bij Adecs AirSystems kun je verder rekenen op een goed salaris en uitstekende 

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 

Geïnteresseerd? 

Dan maken wij graag kennis met je! Stuur je CV met motivatie voor 1 maart 2020 naar 

k.vandrongelen@airinfra.eu t.a.v. Karin van Drongelen. Wil je eerst meer inhoudelijke informatie over de 

functie? Neem dan contact op via 085-0071100. 

 

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

 

 

Adres: 

WTC Den Haag 

Toren C | 8e etage 

Prinses Beatrixlaan 542 

2595 BM | Den Haag 

+31 (0)85 00 711 00 

info@airinfra.eu 

www.airinfra.eu 
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