
 

 
 

Business Consultants

Vacatures	  
ERVAREN	  BUSINESS	  ANALIST	  (M/V)	  
ABC	  heeft	  de	  ambitie	  in	  Nederland	  gekend	  te	  worden	  als	  de	  specialist	  op	  het	  gebied	  van	  Business	  Agility.	  Wij	  helpen	  
informatie-‐intensieve	  organisaties	  bij	  het	  vergroten	  van	  hun	  wendbaarheid.	  ABC	  levert	  onafhankelijk	  advies,	  vervult	  de	  
rol	  van	  implementatiepartner	  en	  verzorgt	  opleidingen.	  Klantgerichtheid	  en	  affiniteit	  met	  de	  business	  van	  onze	  
opdrachtgevers	  staan	  voorop.	  ABC	  is	  actief	  in	  de	  financiële	  dienstverlening.	  	  
	  
Functie	  	  
ABC	  zoekt	  	  ervaren	  business	  analisten	  met	  ervaring	  in	  de	  business	  domeinen	  Pensioenen	  en	  Banking.	  Als	  business	  
analist	  ben	  je	  overwegend	  actief	  bij	  klanten	  in	  innovatieve	  projecten	  op	  de	  grens	  van	  business	  en	  IT.	  Je	  vervult	  een	  
brugfunctie	  tussen	  de	  business	  kennis	  van	  de	  experts,	  de	  business	  behoefte	  van	  de	  gebruiker	  en	  het	  ontwerp	  van	  de	  IT-‐
specialist.	  Mede	  afhankelijk	  van	  jouw	  specifieke	  expertise	  en	  ervaring	  doe	  je	  nauwkeurige	  analyses	  op	  wet-‐	  en	  
regelgeving,	  informatieproducten,	  gegevensstromen	  en	  processen.	  Je	  stelt	  de	  specificaties	  en	  ontwerpen	  op	  voor	  
processen,	  beslis-‐	  en	  rekenmodules	  of	  portalschermen,	  desgewenst	  in	  de	  vorm	  van	  direct	  executeerbare	  modellen.	  In	  
teamverband	  behaal	  je	  resultaat,	  werk	  je	  aan	  oplossingen	  en	  breng	  je	  verbeteringen	  tot	  stand.	  Allereerst	  zelfstandig	  in	  
afwisselende	  en	  uitdagende	  opdrachten,	  later	  ook	  in	  coachende	  rol	  in	  teamverband.	  
	  
Profiel	  	  
Bedrijven	  helpen	  bouwen	  aan	  hun	  wendbaarheid,	  daar	  ga	  je	  voor.	  Je	  bent	  ervan	  overtuigd	  dat	  Business	  Agility	  
voorwaarde	  is	  om	  te	  overleven.	  Vanuit	  je	  studie	  weet	  je	  hoe	  organisaties	  in	  elkaar	  steken;	  je	  studeerde	  bijvoorbeeld:	  
(technische)	  bedrijfskunde,	  bedrijfskundige	  informatica	  of	  business	  information	  systems.	  Na	  je	  studie	  heb	  je	  4-‐5	  jaar	  
aantoonbare	  ervaring	  opgedaan	  met	  vraagstukken	  op	  het	  snijvlak	  van	  business	  en	  ICT.	  Analyseren	  en	  modelleren	  van	  
processen	  zie	  je	  als	  onderdeel	  van	  het	  specialisme.	  Informatietechnologie	  is	  voor	  jou	  geen	  vies	  woord.	  Je	  hebt	  de	  
ambitie	  om	  je	  de	  komende	  jaren	  als	  business	  analist	  in	  een	  dergelijke	  omgeving	  (verder)	  te	  bekwamen.	  Specifieke	  
ervaring	  op	  het	  gebied	  van	  Pensioenen	  en	  Banking	  is	  een	  pre.	  	  
	  
Aanbod	  
Met	  ABC	  maak	  je	  kennis	  van	  de	  creatieve	  en	  innovatieve	  kant	  van	  het	  vak.	  In	  uitdagende	  projecten	  wordt	  je	  gevraagd	  
fundamentele	  herontwerpen	  te	  maken	  van	  business	  modellen.	  De	  basis	  leg	  je	  in	  de	  praktijk,	  want	  we	  geloven	  dat	  je	  
70%	  leert	  on	  the	  job,	  20%	  door	  feedback	  en	  10%	  door	  training.	  Onderdeel	  van	  je	  ontwikkeling	  is	  een	  intensieve	  training	  
van	  onze	  eigen	  Agile	  Business	  Modelling	  methode	  en	  coaching	  door	  senior	  architecten	  van	  ABC.	  Onze	  
arbeidsvoorwaarden	  zijn	  marktconform.	  
	  
Geïnteresseerd?	  	  
Heb	  je	  belangstelling	  voor	  deze	  functie?	  Stuur	  je	  CV	  en	  motivatiebrief	  per	  e-‐mail	  naar	  info@agileconsultants.nl.	  Voor	  
meer	  informatie	  over	  ons	  bedrijf	  en	  onze	  klanten	  kun	  je	  kijken	  op	  http://www.agileconsultants.nl	  of	  bel	  met	  Leon	  van	  
der	  Meer	  (06)	  22	  44	  54	  79.	  

 


