Business Analist
Voor de afdeling ICT Operations, locatie Emmen, Scophius recruitment op zoek naar een
enthousiaste en gedreven
Business Analist (1,0 FTE)
Over ons:
Deze klant ontwikkelt continu nieuwe en flexibele oplossingen om leerlingen, studenten, leraren,
scholen en onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het leerproces. Veel scholen en
onderwijsinstellingen spelen in op de veranderingen in onze dynamische samenleving. Ze zijn daarbij
graag gesprekspartner en verlenen diensten om dat mogelijk te maken in alle verschillende
omstandigheden.
Mijn klant is bijna 80 jaar actief in de onderwijsmarkt. In Nederland en België zijn ze inmiddels
uitgegroeid tot de grootste leverancier van leermiddelen en bijbehorende diensten. Jaarlijks leveren
ze meer dan 13 miljoen studieboeken, 4 miljoen digitale licenties en verschillende studiematerialen
aan leerlingen en studenten van het voorgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en aan de zakelijk markt.
Binnen hun vestigingen in Kampen, Emmen en Amsterdam werken ruim 400 betrokken
medewerkers. In het hoogseizoen wordt dit aantal uitgebreid met circa 3.500 uitzendkrachten die
ervoor zorgen dat meer dan 1,3 miljoen leerlingen en studenten hun leermiddelen op tijd en in
goede orde ontvangen en kunnen gebruiken.
Jouw rol binnen dit TOP bedrijf
Het doel van de functie is een bijdrage te leveren aan de gewenste ontwikkelingen binnen deze
organisatie door de spil te vormen tussen business unit en IT organisatie. De business analist is
verantwoordelijk voor het analyseren en vertalen van wensen vanuit de organisatie in duidelijke
functionele ontwerpen. Tijdens het opstellen van deze ontwerpen werkt de business analist nauw
samen met de softwarearchitecten en de product owners. Daarmee is de functionaris
medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de software die gebruikt wordt binnen deze organisatie.
De business analist ontvangt leiding van de IT manager. De hoofdlocatie is Kampen, waarbij ook de
locatie in Emmen frequent bezocht dient te worden.
Wat ga je doen?
•
•
•
•

De business analist is verantwoordelijk voor het analyseren en vertalen van wensen vanuit
de organisatie in duidelijke functionele ontwerpen.
De business analist doet projectintakes waarmee een eerste inschatting van de impact
(functionaliteit, capaciteit en budget) kan worden bepaald.
Projectverantwoordelijk voor inhoudelijke voorbereiding en uitvoering.
Verantwoordelijk voor inhoud binnen het ontwikkelproces en draagt daarmee bij aan de
professionaliteit van de IT afdeling.

•

•
•
•

(Project)verantwoordelijk voor duidelijke en tijdige communicatie/verslaglegging aan IT
managers, projectmanagers en development managers over haalbaarheid, planning,
kwaliteit en implicaties.
De business analist is aanspreekpunt voor het eigen ontwikkelteam, externe ontwikkelaars,
functioneel beheer en key-users bij functionele (en technische) vraagstukken.
Is onderdeel van het analisten- en architectenteam en daarmee medeverantwoordelijk voor
de ontwikkelagenda op korte en (midden)lange termijn.
Geeft (on)gevraagd advies, zowel voor diverse projecten als wel richting de IT manager.

Ze zoeken een kandidaat met
•
•
•
•
•
•
•

HBO/WO denk- en werkniveau, een afgeronde HBO of academische opleiding.
Relevante vervolgopleidingen, cursussen en certificeringen.
5-7 jaar relevante werkervaring.
(Technische) kennis van ERP (Dynamics NAV), applicaties (.NET/SQL), websites, netwerken en
interfaces.
Kennis van projectmethodieken waaronder PRINCE II/Scrum.
Kennis van financiële en logistieke processen binnen logistieke dienstverleners (fysiek en
digitaal)
Kennis van recente marktontwikkelingen op IT gebied.

Wat biedt mijn klant
Zij vinden goede en tevreden medewerkers erg belangrijk. Daarom hebben zij prima
arbeidsvoorwaarden:
•
•

•
•

Een uitdagende functie (40 uur) met zicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
na twee contracten van 7 maanden.
Een salaris conform schaal 6 van CAO van VDE (minimaal 3129,11 bruto per maand en
maximaal € 4610,61 bruto per maand). Voor junior ontwikkelaars kan een aanloopschaal van
toepassing zijn.
Goede en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO en het handboek
personeel.
Onbeperkt toegang tot online studiemogelijkheden

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met motivatie en cv onder vermelding van Business Analist
naar remko@scophiusrecruitment.nl
Meer weten? Neem contact op met Remko Boel via mail – remko@scophiusrecruitment.nl of bel
0642082263.

