Solution (Functional) Analyst Service Center Price
P21 - 092
Start datum:
Locatie:
Duur:

Asap
Hoofdkantoor Halle (mogelijkheid tot 2 dagen per week telewerk)
Lange termijn

Opdracht:
Algemeen bestaat de opdracht erin om als lid van het Service Center Price actief bij te
dragen aan het leveren van de service aan de interne business partners.
Voor de BUILD service, wat neerkomt op projectwerk, zal je als onderdeel van één of
meerdere projectteams de volgens de project WBS/planning aan jou toegewezen
deliverables opleveren binnen de afgesproken timing en volgens de verwachte kwaliteit.
Je volgt hierbij de richtlijnen, processen en procedures die gezet zijn door de organisatie en
door het project en rapporteert hierover aan zowel de Project Manager als je Team
Manager.
Je draagt ook bij aan de werking van het Service Center door in te zetten op kennisdeling,
kennisborging en activiteiten betreffende de verbetering van de teamwerking.
Verantwoordelijkheden / Verwachte output:
•
•
•

•
•
•

Je analyseert en documenteert de As Is Situatie.
Je brengt de proces, functionele en niet-functionele vereisten voor de oplossing in kaart.
Je ontwerpt de To Be oplossing, gebaseerd op de richting die door de Business Architect
en/of IT architect bepaald werd, en je beschrijft deze volgens de binnen de Colruyt
Group gevolgde methodologie.
Je werkt de test scenario’s en test cases uit en je neemt actief deel aan de functionele en
gebruikersacceptatie testen.
Je doet aan “aftercare” na de go-live.
Je zorgt voor de oplevering van de nodige permanente functionele documentatie en je
onderneemt acties om kennis over te dragen naar de support teams.
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Verwachte skills en ervaring
•
•
•
•
•

8 jaar ervaring in System Requirements Analyse EN Process Designer rol
Goed energie kunnen mobiliseren en enthousiasmeren om dingen concreet te
krijgen/delivery momentum te creëren
Ervaring in zowel project & programma/BUILD context als support/RUN context
Ervaring in het domein Price is een pluspunt
Talenkennis: Nederlands en Engels

Procarus BV • Rot 84 • B-3221 Nieuwrode (Holsbeek)
Mobile: +32(0)497/369396 • Mail: it.services@procarus.be
BTW: BE 0899.231.570

2/2

