Business Analist
Brunel is al jarenlang preffered supplier voor een groot aantal
overheidsinstellingen in de regio Zuid-Holland. Vanwege het grote aantal
opdrachten zijn wij op zoek naar business analsiten die op basis van
detachering opdrachten uitvoeren bij verschillende gemeentes, minsteries,
zelfstandig bestuursorganen en (kern)departementen.
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De functie
Als business analist speel je een essentiële rol in het definiëren van
businessrequirements, het ontwerpen en optimaliseren van (bedrijfs)processen
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en procedures. Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen van modellen en
systemen vanuit het oogpunt van de business. Je bent de link tussen de
business en IT en je begrijpt de werking van (de geïmplementeerde) ITsystemen in het algemeen. Daarnaast is het van belang dat je zorgt voor kennis
en structuur met als doel de effectiviteit en efficiency te maximaliseren.

Over jou
Een afgeronde hbo opleiding in de richting IT of Bedrijfskunde
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
Ervaring met het betrekken en betrokken houden van verschillende
stakeholders
Ervaring met het formuleren van Business Requirements

Opstellen van Use Cases en Business Process Modeling (BPMN, UML)
Uitstekende communicatieve- en schrijfvaardigheden
Bij voorkeur gecertificeerd in: Prince2, IREB, ITIL, BISL

Wat wij bieden
Als business analist gedetacheerd worden door Brunel IT betekent dat je in
dienst treedt bij Brunel. Bij Brunel IT staat jouw loopbaan voorop. Wij bieden je
diverse opleidingsmogelijkheden om zo jouw carrière te versnellen. Je wordt
binnen dit traject door een consultant van Brunel begeleid. Je profiteert van een
vast maandsalaris met bonusopportunity. Naast goede primaire
arbeidsvoorwaarden bieden wij jou ook uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder een gunstige pensioenregeling en
collectiviteitskorting op individuele verzekeringen. Tevens biedt Brunel je leuke
extra’s op cultureel en sportief gebied. Je hebt bij Brunel niet alleen de
zekerheid van een contract, maar ook van een carrière.
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