Trainee Analist Colruyt
Functie
Net afgestudeerd of nog maar enkele jaren ervaring? En klinkt bedrijfsprocessen en IT-systemen optimaliseren
als een welkome uitdaging? Start dan bij Colruyt Group als trainee analist: tijdens een intensief én betaald
opleidingstraject leren we jou alle kneepjes van het vak.
Als trainee analist begin je jouw professionele carrière bij de IT-afdeling van Colruyt Group. 1500 medewerkers
introduceren en optimaliseren er businessprocessen, informatiestromen en ICT-systemen voor heel Colruyt
Group. En dat zijn behoorlijk veel domeinen: marketing & communicatie, securitymanagement, aankoop, supply
chain, HR, finance, sales, business intelligence …
Een jaar lang leer je als trainee de processen en systemen van Colruyt Group door en door kennen. Tijdens
verschillende stages op de werkvloer ontdek je stapsgewijs ons bedrijf en de leefwereld van de (eind)gebruikers.
Je volgt opleidingen (bijvoorbeeld over projectmethodiek of specifieke analysetechnieken) en nadien werk je
onder begeleiding van een persoonlijke mentor ook aan concrete projecten.
Tijdens je traineeship bouw je een uitgebreid netwerk op en ontdek je geleidelijk waar jouw sterktes en talenten
liggen. Na je traject kan je dan doorstromen naar de functie van analist en je tanden zetten in nieuwe, boeiende
projecten.
Er zijn twee startdata voorzien voor de traineeships: februari 2019 en september 2019.
Je werkt vanuit Halle.

Profiel





Opleiding en kennis – Je beschikt over een master- of bachelordiploma en hebt maximaal 3 jaar
werkervaring.
Analytisch vermogen – Je hebt veel zin om na je betaalde opleiding een analytische job uit te oefenen.
Dat je hiervoor over het nodige analytische inzicht beschikt, is logisch.
Communicatie – Je werkt graag in teamverband en werkt nauw samen met allerlei diensten en
collega’s. Dankzij je vlotte communicatiestijl bouw je snel een netwerk op.
Talenkennis – Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en communiceert vlot in het Engels. Kennis
van Frans is een pluspunt want verschillende collega’s zijn Frans- of Engelstalig.

Wij bieden





Ervaringsgericht leren - Je doet nieuwe ervaringen op dankzij de stages op maat, opleidingen en
projectwerk. Zo leer je de community van analisten grondig kennen.
Impact – Dankzij jouw inbreng kunnen de werkprocessen en IT-systemen binnen Colruyt Group
voortdurend verbeterd worden.
Opleidingsmogelijkheden – Bij Colruyt Group kan je je voortdurend bijscholen. Je volgt opleidingen
volgens jouw niveau en interesses en blijft zo een loopbaan lang groeien.
Extralegale voordelen – Boven op je loon - dat gelijk is aan dat van een junior analist - krijg je heel wat
extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een groeps- en hospitalisatieverzekering. Na je
traineeship kom je in aanmerking voor een bedrijfswagen.
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