Business Analist
Ben je gebeten door de circulaire economie? Wil je graag werken voor een maatschappelijk relevante
organisatie? Wil je graag meebouwen aan een beter leefmilieu? Versterk het Tracimat-team en help
de materialenkringlopen in de bouw verder te sluiten!
Tracimat gaat via een traceerbaarheidssysteem na wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen
tijdens de sloop- en afbraakwerken. Milieurisico’s bij sloop- en afbraakwerken worden hierdoor sterk
gereduceerd, de verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen (zoals o.a. asbest) naar de omgeving wordt
vermeden en er komen zuivere afvalstromen vrij die hoogwaardigere recyclage mogelijk maken.
Daarnaast wordt een databank opgebouwd die een basis vormt voor de verdere ontwikkeling van
urban mining.

Functieomschrijving
•

Als bemiddelaar, verbinder en ambassadeur breng je de zakelijke behoeften samen met ITmiddelen. Je analyseert en documenteert de bedrijfsprocessen in nauwe samenwerking met
de gebruikers en andere belanghebbenden.

•

Je werkt de procesanalyses en businessprocessen in detail uit en modelleert deze in
functionaliteiten.

•

Je formuleert de meest efficiënte, effectieve en gebruiksvriendelijke implementatieoplossing
voor de gedefinieerde noden.

•

In samenwerking met onze externe partners, volg je tevens de implementatie en levering op.

•

Daarnaast assisteer je bij de opstelling van de gebruikershandleidingen en de opleiding van de
gebruikers.

•

Tijdens en na de implementatie ben je het centrale aanspreekpunt voor de gebruikers en voor
de externe partners.

Opdracht
•

Je zorgt ervoor dat de bestaande applicaties en processen gedocumenteerd zijn volgens de
standaarden in dit domein.

•

Je identificeert vragen en ideeën van gebruikers en andere belanghebbenden in verband
bestaande of nieuwe processen.

•

Je communiceert met de belanghebbenden over mogelijke oplossingen of alternatieven.

•

Je stelt een plan van aanpak voor om bepaalde noden en behoeften een oplossing te bieden.
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•

Je zorgt ervoor dat dit plan van aanpak past binnen de IT-strategie van Tracimat en binnen
technologische standaarden en platformen.

•

Als centraal aanspreekpunt voor alle betrokken partijen begeleid je de uitvoering van het
goedgekeurde plan van aanpak.

•

In nauwe samenwerking met de gebruikers vertaal je de behoeften in use cases, user stories,
of functionele specificaties volgens de standaarden in dit domein.

•

Je ondersteunt de gebruikers bij het opstellen en uitvoeren van de test scenario’s, de
acceptatietesten, en het uitwerken van de applicatie documentatie.

•

Je werkt nauw samen met de externe consultants of ontwikkelaars om de kwaliteit, de
volledigheid, en de bedrijfszekerheid van de oplossing te waarborgen.

•

Ook na de oplevering blijf je het centrale aanspreekpunt voor alle ideeën en vragen over het
applicatiedomein.

Profiel
•

Leergierige master (of bachelor/graduaat met ervaring) (m/v), je bent gedreven en blijft je
continu ontwikkelen.

•

Je bent kritisch, kan de zaken conceptueel uitdenken.

•

Je bent analytisch: je moet bedrijfsprocessen, informatiestromen en behoeften kunnen
analyseren en omzetten in bruikbare informatie en concrete plannen.

•

Je bent adviserend: je bevindingen en plannen inhoudelijk, organisatorisch, en budgettair
onderbouwen.

•

Je kan projectmatig werken en je bent op de hoogte van goede praktijken inzake
projectmanagement.

•

Je bent vertrouwd met agile projectaanpak

•

Aanpassingsvermogen en constructief samenwerken in een veranderende omgeving.

•

Je getuigt van een doorgedreven zelfstandigheid, stelt duidelijke prioriteiten en blijft
geconcentreerd op de doelstellingen.

•

Je hebt minstens 3 jaar ervaring op het vlak van analyse van ICT-projecten.

•

Je hebt sterke capaciteiten als communicator (luisteren, presenteren, schrijven en
rapporteren).

•

Je werkt resultaatgericht, nauwkeurig, gemotiveerd, flexibel, autonoom en pro-actief.

•

Een goede kennis van het Nederlands en het Engels.
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Pluspunten
•

Kennis van CRM-systemen zowel vanuit functioneel als technisch oogpunt (functionaliteiten,
database architectuur, integratie)

•

Kennis van Datamining concepten en systemen

•

Idealiter heb je 3 à 5 jaar ervaring met CRM-implementaties en data architecturen, liefst in
MS Dynamics of Salesforce

Aanbod
Tracimat is een jonge onderneming die in Europa koploper is op het vlak van de circulaire
bouweconomie. Je ervaart er de sfeer van een startup, en hebt de zekerheid van een grote
organisatie. Tracimat leidt je intern op en je kan beroep doen op de uitgebreide expertise van collega’s.
Naast een boeiende en uitdagende job kan je rekenen op een aantrekkelijk loon met extralegale
voordelen zoals een uitgebreide groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, terugbetaling
openbaar vervoer ...Je vindt ons vlak bij het centraal station van Brussel.

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail (met CV en motivatiebrief) voor 20/03/2020: kathleen.brants@tracimat.be
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