Digitale transformatie is vandaag een belangrijke prioriteit voor onze klanten. Het opmaken van het
ICT Masterplan is een belangrijke eerste stap om de verschillende partijen op dezelfde lijn te krijgen.
Via onze methode van procesanalyses tot go life maken we samen met de klant een objectieve keuze
uit tools en bewaken we de kwaliteit, het budget en de planning.
Om onze klanten te ontzorgen om hun digitale transformatie te realiseren op een succesvolle manier,
zijn we op zoek naar een:

Business Analist Projectleider
www.ideeds.be/nl/diensten/bedrijfsprocessen en www.ideeds.be/nl/diensten/it-keuzes

Functie en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•

Je ontzorgt en begeleidt onze klanten bij hun “digitaal transformatie project”, ‘the next step’ voor
de volgende 10 à 15 jaar.
Het professioneel uitwerken volgens de verschillende stappen van de i.deeds methode voor de jou
toegewezen klanten.
Je hebt ervaring met het aansturen van de verschillende partijen betrokken bij een project. PM+.
Je zorgt ervoor dat het "change-effect" tot in alle geledingen van de organisatie doordringt.
Bij ons worden ervaringen gedeeld om ervoor te zorgen dat jij en je collega’s meegroeien in onze
snel evolueerde activiteiten.
Dit zijn langlopende projecten waarin je een belangrijke rol speelt en waar onze klanten en ook wij
rekenen op continuïteit.

Profiel
•
•
•
•
•
•

De meesten van je toekomstige collega’s hebben een masterdiploma en minstens 10 jaar ervaring
in een gelijkaardige functie.
Belangrijk is om met alle levels van een bedrijfsorganisatie gesprekken te voeren en dit te
verwerken in een inspirerende presentatie die in verdere analyses gebruikt wordt.
Passie in ons vak is een must. Je investeert in kennis en deelt die met collega’s en klanten.
Je werkt sterk oplossingsgericht en gaat samen met de klant op zoek naar een nieuwe realiteit.
Het is een plus als je BPMN en/of Prince2 kent als methodologie en Sparx Enterprise Architect kan
gebruiken om business processen te modelleren.
Naast het professioneel gebruik van het Nederlands en het Engels, is kennis van het Frans een
voordeel.
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Wat heeft i.deeds je te bieden?
•
•
•

•

Je kennis kan je verder ontwikkelen dankzij workshops, conferenties, trainingen en het behalen
van certificaten.
Een open bedrijfscultuur met korte communicatielijnen maakt dat je je talenten kan ontplooien en
je carrière verder richting kan geven.
Je krijgt een interessante verloning met ruime extralegale voordelen: representatieve
bedrijfswagen, gsm, bonussysteem, maaltijdcheques, uitgebreide groeps- & hospitalisatieverzekering,...
Je komt terecht in een 25-koppig dynamisch & ambitieus team met een uitstekende reputatie wat
zich vertaalt in loyale klantenreferenties.

Maak alvast kennis met je collega’s en ontdek wat i.deeds nog voor jou te bieden heeft op
www.ideeds.be.
Interesse? Mail je motivatiebrief en cv naar caroline@ideeds.be
Of wil je eerst even van gedachten wisselen? Bel naar Caroline op 0476 94 24 15
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