GEDREVEN FUNCTIONAL ANALYST
Ben je op zoek naar een boeiende functie binnen een
stabiel consultancybureau met naam en faam?
Wens je te werken in een team van gedreven collega’s
binnen een open en aangename sfeer? Wil jij
daarnaast deel uitmaken van een groeiend bedrijf?
Dan ben jij dé persoon naar wie wij op zoek zijn!
Om het team van The Business Analysts (deel van
de Cronos Group) te versterken zoeken we een
toegewijde en vakkundige Functionele analyst.
Onze ideale collega hecht belang aan community-feel
en verkiest een open omgeving waarin eigen input
gestimuleerd wordt.

The Business Analysts is een dynamisch & snelgroeiend
bedrijf, gericht op State-Of–The-Art Business oplossingen
aan de hand van sterk onderbouwde analysetechnieken,
Agile Project Management en een doordachte Enterprise
Architectuur.
Momenteel bestaat The Business Analysts uit meer dan
60 consultants. Dit maakt dat we over een brede waaier
aan ervaring en expertise beschikken. Als groep vormt
The Business Analysts een hecht team van consultants
die hun job met passie uitoefenen.

THE BUSINESS ANALYSTS
Be Wise. Optimize.

Bij The Business Analysts beseffen we dat onze analisten onze voornaamste troef zijn. Daarom
willen we iedereen de kans geven om te doen wat ze graag doen en zijn we voortdurend op
zoek naar de juiste consultant voor de job en de juiste job voor de consultant. Bovendien geven
we je de mogelijkheid om jouw skills uit te breiden, nieuwe uitdagingen aan te gaan en zorgen
we ervoor dat je op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied.
Op deze manier willen we garanderen dat iedereen van ons team scherp blijft, de nodige generieke
know-how behoudt en bijschoolt én betrokken blijft bij de evoluties binnen hun specialiteit. Zo
kunnen we individueel én als groep blijven evolueren in een omgeving waar stilstaan geen optie is.

ONS AANBOD
Je wordt lid van een stabiel en dynamisch bedrijf dat openstaat voor jouw input en ideeën. Bovendien vormen
jouw collega’s een ondersteunend team van kennis en ervaring en krijg je de mogelijkheid om deel te
nemen aan interne en externe opleidingen, seminaries en andere knowledge sharing events;
Je ontvangt een vast contract met een competitief salaris en een compleet voordelenpakket (bedrijfswagen,
tankkaart, laptop, verzekeringen, etc.);
Je komt terecht in een no-nonsense omgeving met directe toegang tot het management en je wordt
deel van de gerenommeerde Cronos Group, waar aandacht wordt gegeven aan individuele ondersteuning,
professionele uitdagingen en je persoonlijke interesses & ambitie.

ALS ONZE COLLEGA BEN JE IN STAAT OM VOLGENDE TAKEN OP TE NEMEN
Als functionele analist vorm je de brug tussen de operationele kant van de organisatie enerzijds en de IT
anderzijds;
Je staat in voor de interpretatie van business analyses om zo een deel ervan om te zetten in een functionele
analyse;
Je gaat op zoek naar de behoeften van de organisatie, eindgebruikers en of stakeholders en vertaalt deze in
een functionele analyse. Jouw analyse is vervolgens de aanzet tot de technische analyse;
Je verzorgt de link tussen de business en het implementatie team (testers en developers);
Je hebt kennis van de behavorial diagrams van UML (use-cases, sequence diagram, activity diagram, ...) en
kan deze modelleren met verschillende modelleertools afhankelijk van de voorkeur van de klant;
Je hebt ervaring met user stories en kennis van Agile en Scrum binnen de context van bovenvermelde taken.

JOUW PROFIEL
Je hebt min. 2jaar ervaring als function analist;
Je bezit een “Can-Do” mentaliteit en je hebt zin voor initiatief;
Je hebt sterke analytische vaardigheden, een conceptueel denkvermogen en goede interpersoonlijke skills;
Je werkt zelfstandig, nauwkeurig en je kan prioriteiten stellen, omgaan met deadlines;
Je hebt een grondige kennis van het Nederlands, Engels en Frans.

Heb je interesse in deze uitdaging of ken je iemand in jouw netwerk die interesse kan hebben?
Stuur je contact gegevens en CV naar recruitment@thebusinessanalysts.be!

   

