Junior Business analyst
Exellys is gespecialiseerd in het integreren van sterk IT talent bij grote en middelgrote ondernemingen
en Tech start-ups. Wij slaan de brug tussen de academische wereld en het bedrijfsleven door het
creëren van 'de ideale incubator' voor jonge IT-professionals. Ons uniek START SMART programma
voorziet onze consultants van een passend en uitdagend project en omkadert hen maximaal door
training en coaching op maat. Een sterke start en steile leercurve gegarandeerd!
Wij zoeken gedreven, leergierige en sociaalvaardige ‘young professionals’ met een passie voor
business analyse om het Exellys team te versterken in strategische projecten bij onze klanten te
Antwerpen, Mechelen, Leuven, Brussel en Gent.
Functieomschrijving
Als Business analyst vertaal je requirements in functionele analyses die dienen als baseline om
industrie-specifieke IT oplossingen verder uit te werken. Je bent de schakel tussen business en IT en
verantwoordelijk voor de vlotte communicatie tussen deze partijen. Je bereidt de testfase van de
projecten voor en rapporteert aan de project manager.
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o
o
o
o
o
o
o
o

Je behaalde een Master of PhD in IT, ICT, Computerwetenschappen, Beleidsinformatica
en/of Information management.
Je beschikt over een basis kennis van OO-programmering en programmeertalen,
softwarepakketten (SAP, AX,...), databases, SQL, UML, BPMN, etc.
Je hebt reeds praktische ervaring opgedaan tijdens school- of andere projecten en bij
voorkeur heb je tijdens je stage of thesis business analyse gedaan.
Je hebt een passie voor de schakel tussen business en IT en bijleren is voor jou een evidentie.
Je houdt van afwisselend werk waarbij je technische expertise en analytische vaardigheden
helemaal tot hun recht komen.
Je bent een vlotte communicator die uitstekend kan luisteren en zich goed kan inleven in de
behoeften van klanten.
Je werkt nauwkeurig, levert steeds kwaliteitsvol werk af en je kan goed omgaan met
deadlines.
Je bent een echte teamspeler maar je kan ook zelfstandig je mannetje staan.
Je bent flexibel wat betreft de werklocatie. Ook internationale projecten behoren tot de
mogelijkheden maar zijn geen must.
Je bent tweetalig (Nederlands/Engels) en kennis van het Frans is een plus.

Ons aanbod
Als junior consultant start je in ons START SMART programma. Een uniek en intensief traject voor
sterk IT talent waarin hun technische expertise en consulting skills een steile leercurve zullen
doormaken. In onze FUTURE LEADERS ACADEMY word je optimaal omkaderd met training en
coaching zodat je een versnelde carrièrestart kan maken en je potentieel kan maximaliseren.
Exellys biedt een aantrekkelijk salaris aangevuld met een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen
waarbij je de keuze hebt tussen een pakket met of zonder bedrijfswagen.
Ben jij het IT talent waar wij op zoek naar zijn of wens je meer info? Neem dan contact op contact
met penny.van.puymbroeck@exellys.com - tel 03/546 01 21 of mail je CV zo snel mogelijk.

