Business Analist (5) Gent - (8) Mechelen - (5) Leuven
Planet Talent zoekt Business Analisten. Ontdek hier of jij past in ons plaatje. En
vooral: of Planet Talent het bedrijf is waarvoor jij graag werkt.
Wat is de uitdaging?
Als business analist vorm je de link tussen de business en IT. Je helpt de gebruikers om hun werkwijzen en
processen in kaart te brengen en hun IT-behoeften voor de toekomst te concretiseren. Ben je een actieve
luisteraar, durf je kritische vragen te stellen en hou je van een stevige intellectuele uitdaging? Dan is deze job
jou op het lijf geschreven. Voor niet It-ers met een passie voor processen en interesse in IT is dit een
uitgelezen kans om je carrière in IT te lanceren. Laat je vooral niet afschrikken door de technische
termen. Planet Talent zorgt voor een uitgebreid trainingstraject.

Hoe zien je dagen eruit?










Je brengt de huidige processen in kaart en stelt verbeteringen voor
Je analyseert behoeften van de business en voert haalbaarheidsstudies uit
Je geeft businessprocessen weer via BPMN en gebruikt UML om te modelleren
Je geeft ontwikkelaars doelgericht advies
Je plant en ontwerpt eindgebruikerstesten
Je leert testers om user stories te formuleren die de agile productontwikkeling vooruit stuwen
Je maakt een correcte inschatting van de beste ontwikkelingsaanpak, zoals agile development, scrum of
de watervalmethode
Je leidt en begeleidt testworkshops, en verzamelt feedback
Je werkt in een team en wordt begeleid door een senior

Welke troeven heb je in huis?












Je hebt een masterdiploma Economie en bent sterk geboeid door IT en Business
Je hebt een rijbewijs B en hoeft niet naast de deur te werken
Je bent thuis in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio) en MS Project
Je hebt een brede interesse in allerlei bedrijfstakken en hun businessprocessen
Je bent een sterke analytische denker
Je werkt zelfstandig en gestructureerd
Je communiceert en presenteert helder
Je verwerkt snel veel en complexe informatie
Je houdt ervan om resultaten te behalen met een team
Je denkt proactief met een klant mee en neemt zelf initiatief
Je spreekt vlot Engels en Nederlands of Frans

