Solution Analyst PIM
P21 – 060
Start datum:
Locatie:
Duurtijd:

Asap
Halle (1 à 2 d/w) en Haasrode
Lange termijn

__________________________________________________________________________________
Opdracht en taakomschrijving
Als Solution Analyst maak je deel uit van het SC Product en werk je mee op projecten binnen het PIM
programma. Je neemt hoofdzakelijk de rol op van een system requirement analyst. (Zie bij
profielbeschrijving voor de uitleg over het PIM programma + detail projecten)
Opdracht
•
•

•

•
•

•

Je analyseert processen en werkt ‘solutions’ uit die de procesoptimalisatie ondersteunen.
Je analyseert de as is functionaliteiten van systemen in scope en schetst de
systeemvereisten om zo alternatieve oplossingen te identificeren en de werklast in te
schatten.
Je analyseert en beschrijft wat het to be systeem (functioneel) moet doen en met welke
kwaliteiten/ beperkingen (niet-functioneel), zodat de oplossing voldoet aan de
afgesproken eisen van de partner, en zodat je teamleden een goed begrip hebben van de
eisen om het systeem optimaal te kunnen realiseren.
Je beschrijft, test en implementeert de ‘solutions’ functioneel en ondersteunt de
business partner in het borgen van deze oplossing binnen zijn organisatie.
Je ondersteunt key users vanuit een functioneel perspectief: je geeft ondersteuning/
doet opvolging bij acceptatietesten, zorgt voor documentatie/ opleiding en overdracht
naar de collega’s en de business.
Je staat in voor (functionele) operationele nazorg van de oplossing.

Output
•
•
•
•
•

Omschrijving as is + to be werkprocessen/ werkmethodes/ systeem capabilities
Functional + Non Functional user requirement document
Business service specificaties
LDM/ PDM/ DL
Link business rol – IT rol en IIQ update
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•
•
•
•
•

Use cases, user stories
Testcases
UX design: mockups, wireframes, navigatie flows
User manual, opleidings/ trainingsmateriaal
Permanente documentatie

Skill set
•
•
•
•
•
•
•
•

Sterk analytisch vermogen
Kan zich snel inwerken
In staat om energie te mobiliseren en mensen te enthousiasmeren
Goed probleemoplossend en communciatief vermogen
Zelfstandig én tegelijk teamplayer
Doel- en resultaatsgericht
Pragmatisch
Talenkennis: NL/ENG
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