Functioneel Analist
Voor onze klant, een gedreven innovator in de automotive/chemical sector, gelegen in het zuiden van
Antwerpen zijn we op zoek naar een functioneel Analist.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•

•

Je krijgt een gevarieerde en uitdagende rol binnen een dynamisch bedrijf waar nog steeds
veel belovende projecten op stapel staan.
Je wordt verwelkomd in een enthousiast team waar je kan rekenen op degelijke training en
ondersteuning, maar ook voldoende ruimte om je organisatorische en technische
vaardigheden volledig te ontwikkelen en toe te passen.
Bovendien ben je verzekerd zijn van een motiverend verloningspakket aangevuld met
verschillende extra legale voordelen waaronder een firmawagen.

Wat ga je concreet doen ?
Om onze ambitieuze toekomstplannen te realiseren zoeken we een functioneel analist/IT project lead
met een passie voor data governance.
Als FA/IT project lead ben je de centrale schakel tussen de proceseigenaars en het team van interne
en externe ontwikkelaars voor uiteenlopende automatisatie- en verbeter-projecten.

•

•

•

•

•

•

Je analyseert de noden en wensen en de ‘AS IS’-situatie, je stemt scope en fasering af, en
synthetiseert dit tot ondubbelzinnige projectdefinities en functionele specificaties voor het
development team.
Je begeleidt en coördineert de proceseigenaars, business partners en (interne/externe)
ontwikkelaars bij de implementatie, testing, acceptatie en release, en zorgt voor opleiding en
ondersteuning nadien (stakeholder change mgt). Je waakt over de borging van de nieuwe
ontwikkelingen in technische en user manuals.
Je neemt een deel van het project management op jou, samen met de business owner: je
coördineert nauwgezet het opstellen en uitvoeren van stappenplannen naar nieuwe of
gewijzigde functionaliteiten en integraties en verliest hierbij nooit het business objectief uit het
oog.
Je werkt mee aan een ruime waaier van applicaties: ERP, integraties met klanten en
leveranciers, online bestelmogelijkheden voor klanten, interne software voor product (PIM)- en
klantenbeheer (CRM), ...
Je geeft support op de inkomende tickets (proces of systeem anomalie) en linkt deze waar
mogelijk aan nazorg van de door jou uitgerolde optimalisatie projecten of aan reeds op stapel
staande verbeterprojecten.
Je creëert een bewustwording op vlak van master data accuraatheid in je dagelijkse touch
points met de interne stakeholders. Zo zorg je ervoor dat ons ODW ten allen tijde gevuld blijft
met zuivere data.

Wie zoeken we ?
Voor deze functie zoeken we iemand met ervaring in functionele analyse. Daarnaast heb je volgende
competenties:
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een scherp analytisch denkvermogen en kan je snel inwerken in nieuwe
domeinen.
Je begrijpt dat business noden kunnen veranderen doorheen een project en dat dit een impact
kan hebben op je gemaakte analyses.
Je kan goed voortbouwen op gedeeltelijke informatie en kan goed het onderscheid maken
tussen feiten en veronderstellingen, tussen essentie en bijzaak.
Je beschikt over een goed organisatorisch vermogen, kan je tijd goed bewaken, hebt ervaring
met project management en kunt terugvallen op een sterk geheugen.
Je begeleid graag mensen in het verandertraject die een systeemwijziging met zich
meebrengt.
Je hebt ervaring met het organiseren en uitvoeren van integratie- en acceptatietests.

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

