Applicatie Analist
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Standplaats: Hengelo ov

Per direct zijn wij op zoek naar een gedreven Applicatie Analist. Met jouw brede kennis, interesse en goede
sociale vaardigheden begeef jij je binnen het operationele team op de scheidslijn tussen de afdelingen Operations
en IT. Je bent (mede)verantwoordelijk voor de correcte werking van zowel onze bestaande als nieuwe
applicaties. Onze software en applicaties zijn de spil van onze dienstverlening en worden door zowel klanten,
consumenten als onze interne organisatie gebruikt.

Functieomschrijving
Jij gaat je actief bezig houden met onze bestaande en nieuwe applicaties en de werking daarvan. In deze
uitdagende functie val je rechtsreeks onder de operationeel manager en werk je nauw samen met de overige
afdelingen zoals IT, Klantenservice en Techniek. Je werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit het:
• analyseren en specificeren van de eisen voor nieuwe functionaliteiten en/of applicaties en je vertaalt

•
•
•
•
•

deze naar procesbeschrijvingen en functioneel ontwerpen voor de software ontwikkelaars;
doortesten van zowel nieuwe als bestaande functionaliteiten aan de hand van door jou ontwikkelde en
beschreven processen;
indienen van verbetervoorstellen aan de hand van proces- en gebruikersanalyses;
begeleiden van IT projecten;
ondersteunen en trainen van gebruikers binnen de organisatie in het gebruik van de applicaties
op basis van de managementbehoefte creëren van rapportages;

Functie-eisen
Je beschikt over minimaal een afgeronde MBO / HBO opleiding, bij voorkeur IT gerelateerd. Je bent gewend te
werken met het Office pakket en kantoorautomatisering. Werkervaring is een pre maar geen must. Je hebt een
goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal zowel in woord als geschrift. Je bent flexibel,
proactief, oplossingsgericht en accuraat. Omdat je bereid bent je handen uit de mouwen te steken en je geen 9
tot 5 mentaliteit hebt, bouw je mee aan de verdere groei van onze dynamische organisatie. Ons hoofdkantoor is
gevestigd in Hengelo (o) en dat zal ook jouw standplaats zijn.
Wij bieden:

•
•
•

en afwisselende fulltime functie in een snelgroeiend, ambitieus en dynamisch bedrijf;
volop doorgroeimogelijkheden;
jou de kans om mee te helpen met het verder uitbreiden van ons operationele team.

Ben jij het talent dat wij zoeken?
Voor aanvullende informatie kan je contact opnemen met Ralph van den Burg (operationeel manager) | 074
2405890
Stuur je sollicitatie voorzien van motivatie en cv voor 14 mei 2017 naar: Ralph van den Burg |
sollicitaties@deburen.nl.

Bedrijfsprofiel
De Buren is een jong en dynamisch bedrijf gevestigd in Hengelo. Vanaf eind 2011 zijn wij begonnen met het
uitrollen van onbemande afhaallocaties. De Buren werkt volledig onafhankelijk en richt zich met haar eigen
ontwikkelde kluizenwanden op verschillende toepassingsmogelijkheden. Naast het ophalen en retourneren van
online aankopen en het kunnen verzenden van pakketjes, zijn onze kluisjes vooral ook lokaal te gebruiken voor
bijvoorbeeld click & collect activiteiten, zoals boodschappen, medicijnen en stomerijservices. Door onze kluisjes
worden organisaties ontlast en de ‘last-mile’, maar zeker ook de retourenstroom geoptimaliseerd. Door een
steeds uitgebreidere samenwerking met zowel pakketdiensten als (r)etailers verwachten wij in de komende jaren
een groei van honderden vestigingen in zowel Nederland als België. Inmiddels beschikt de Buren over bijna 60
vestigingen in Nederland en België.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

