VOORBEELD VACATURE
Functietitel

IT Business Analyst – Merksem - Logistiek

Functiereferentienummer

9336118

Beknopt overzicht

Zin in een nieuwe uitdaging als IT Business Analyst?
Voor een grote logistieke speler in regio Merksem zijn
we momenteel op zoek naar een analyst die zijn tanden
wil zetten in een groot ERP Project.

Klantgegevens

Onze klant is een logistieke grootspeler, gevestigd in
Merksem.

Functiebeschrijving

Als IT Business Analyst ben je verantwoordelijk voor volgende
taken:
•

•
•
•
•
•
•

Profiel sollicitant

Je krijgt de mogelijkheid om binnen het team van
analisten alle IT Projecten van de organisatie mee uit
te werken. Zo kom je in aanraking met quasi alle
processen binnen het bedrijf: HR, Douane,
Automatisatie, TMS, EDI, Rapportering, etc;
Je neemt mee deel aan een groot Reverse Engineering
project, waarbij er wordt gekeken naar een groot
transitie project over de gehele organisatie;
Je bekijkt kritisch de bestaande processen en
evalueert en valideert deze in samenwerking met jouw
collega’s;
Je helpt mee met de Functionele Analyse, waarbij je
methodologieën zoals UML en BPMN gebruikt.
Je vertrekt steeds vanuit de noden van de business;
Je werkt nauw samen met het development team en
valideert technische antwoorden op complexe
vraagstukken;
Je spreekt dagelijks met de business en analyseert hoe
zij het systeem vandaag de dag gebruiken. Vervolgens
breng je deze processen in kaart en vertaalt ze naar
de nieuwe oplossing.

Voor deze interessante rol zoeken we iemand die
beantwoord aan volgende criteria:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een Bachelor- of Master Diploma;
Voor deze vacature zoeken we zowel mensen die reeds
een aantal jaar ervaring hebben in een soortgelijke rol,
alsook Young Potentials die interesse hebben om deze
uitdaging aan te gaan;
Je bent sterke analytische vaardigheden en kan het
hoofd koel houden;
Indien je reeds ervaring hebt in Microsoft Navision of
AX, is dit een sterk pluspunt;
Indien je reeds ervaring hebt met Enterprise
Architecture wordt dit eveneens aanschouwd als een
sterk pluspunt;
Je hebt goede communicatieve vaardigheden;
Je spreekt vlot Nederlands en Engels;
Je hebt sterke affiniteit met de logistieke sector of
bent bereid je hierin te verdiepen;
Je hebt een goede kennis van de verschillende
bedrijfsprocessen en ERP systemen.

Vacature

Bent u geïnteresseerd in deze functie of had u graag
meer informatie gewenst? Solliciteer vandaag nog en wij
komen zo snel mogelijk bij u terug.

