Data Analist (Berchem)
Voor onze klant, een sterk groeiende internationale specialist op het vlak van fleetmanagement software zijn we
op zoek naar enthousiaste Data Analist.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•
•

Je krijgt alle kansen om je carrière verder uit te bouwen bij de onbetwiste marktleider in zijn vakgebied.
Je werkt samen met fijne collega’s en dit binnen een open en vlakke structuur waar teamspirit en respect
voor éénieder voorop staat.
Je kan rekenen op een aantrekkelijk verloningspakket verder aangevuld met extra-legale voordelen en
32 dagen vakantie.

Wat ga je concreet doen ?
Als Analist (advisor) vervul je een zeer belangrijke brugfunctie tussen de klant, het implementatieteam en de
collega’s ICT die de technische implementatie verzorgen. Meer in het bijzonder zal je ook een belangrijke rol
vervullen in de opstart en uitwerking van analyses met betrekking tot interfacing en fleetmanagement software
modules. Deze analyse wordt doorgegeven en besproken met de ontwikkelaars. Het resultaat van de
ontwikkelaar wordt door de analist getest. Ten slotte staat de analist in voor de documentatie van de applicatie.
Je levert een toegevoegde waarde m.b.t. duidelijke en performante analyses. Concreet betekent dit oa:
•
•
•
•
•
•
•

Koppeling tussen het softwarepakket bij nieuwe klanten beschrijven zodat het technisch team ze kan
realiseren.
Nieuwe klanten begeleiden bij het implementeren van de fleetmanagement software.
Contact leggen met leveranciers van de klant en verzamelen en valideren van de wagenpark
gerelateerde data van deze leveranciers.
Eventueel ondersteunen van klanten tijdens de acceptatie periode.
Interne opvolging van implementatie van de het fleetmanagement pakket bij klanten. U bent hierbij de
intermediaire tussen het ontwikkelteam en de klant.
Eerste lijn ondersteuning van klanten met functionele vragen.
Functioneel testen van nieuwe functionaliteiten.

Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een bachelor of master (In IT of andere richting) of hebt relevante ervaring.
Concrete ervaring in het maken van analyses is een must.
Je bent een doorzetter die resultaatgericht en planmatig kan werken.
Daarnaast ben je leergierig, communicatief en werk je nauwkeurig .
Verder functioneer je zowel individueel als in teamverband.
Je stelt de klant steeds centraal zonder de belangen van het bedrijf uit het oog te verliezen.
Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en Engels. (Kennis Frans is een pluspunt)

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye – zaakvoerder bij
Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

