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Functieomschrijving
• Analysis of Business requirements
• Business model analysis
• Business process analysis
• Assistance in Vision documents
• Business processes modelling
• Functional requirements and business cases analysis
• Risk analysis

Profiel
• Good knowledge of information systems matters
• Good knowledge of large organisation administrative business processes
• Good knowledge of analysis/modelling tools and techniques (use case diagram, state diagram, entity relationship
model etc.)
• Good knowledge of BPMN or UML or other with equivalent value
• Knowledge of software development methodologies (e.g. RUP, Agile)
• Strong capacity in preparing and writing business analysis
• Capability to speak to business and technical audiences
• Strong capacity to give high level presentations
• Ability to apply high quality standards
• Ability to participate in multi-lingual meetings, excellent communicator
• Capability of working in an international/ multicultural environment.

Jobgerelateerde competenties
De uitvoeringsmodaliteiten van de oplossingen bepalen De succesfactoren identificeren
Een methode of een kwaliteitsactieplan toelichten en uitvoeren (correcties, verbetering, gelijkvormig maken, ...)
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Studies uitvoeren over de organisatie en evolutie van informatiesystemen De implementatie ondersteunen
Omschrijven, uitvoeren van en rapporteren over het beleid van duurzame ontwikkeling
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren
De klant begeleiden bij de toepassing van de oplossingen Adviseren over de organisatie, de methodes en de
middelen
De noden van de klant analyseren De doelstellingen en het kader van de interventie bepalen
Opleidingen geven en begeleiden bij de teams van de opdrachtgever (organisatie, project, management,
methodologie, ...)
De klant oplossingen voorstellen Verbeteringen voorstellen qua organisatie, procedures, middelen, ...
Bijdragen tot de uitwerking van de interne en externe communicatiestrategie van de klant De implementatie
ervan begeleiden

Persoonsgebonden competenties
Resultaatgerichtheid
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Zelfstandig werken
Regels en afspraken nakomen
Klantgerichtheid
Commercieel zijn
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Creatief denken (Inventiviteit)
Samenwerken als hecht team
Contactvaardig zijn
Leervermogen hebben
Omgaan met stress
Plannen (= ordenen)

Aanbod
Full details on application - Relocation assistance provided, if applicable.
Please note that this position is also open to freelancers (independent contractors).

Plaats tewerkstelling
SERCO Belgium
Edmond Van Niewenhuyselaan 6 1160 OUDERGEM
Toon op kaart

Vereiste studies
Hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C - voorheen korte type)
of gelijkwaardig door ervaring.

Talenkennis
Engels (goed)

Werkervaring
Minstens 2 jaar ervaring

Contract
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