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WIE IS AE?
AE is een consultancy organisatie die haar klanten helpt om hun competitieve positie in een steeds groeiende
digitale wereld te versterken. We doen dit door hun business activiteiten en ICT-diensten te aligneren via best
practices voor software architectuur en methodologie en door samen met de klant nieuwe en innoverende
business modellen uit te werken en te implementeren.
Als Great Place to Work ™ slaagt AE erin om zelf een bedrijfscultuur te voeren die aansluit bij de noden van zelfsturende teams. Kennisdeling, vorming en engagement staan centraal bij AE en scheppen een cultuur waarbij
we elkaar helpen met innoverende technologieën en methodes.
Zo kunnen we echt waarde te creëren bij onze klanten.

JUNIOR ANALIST

TECHNISCH CONSULTANT

Na een intensieve opleidingsperiode in de
AE-methodologie werk je samen met onze klanten
en andere AE’ers op uitdagende projecten.

In een team van AE-medewerkers en collega’s bij de
klant schrijf je samen kwaliteitsvolle code volgens
de geldende standaarden.

•

• Je ontwikkelt bedrijfskritische applicaties voor
de klanten van AE.
• Je schrijft niet zomaar code, maar zorgt ervoor
dat je vanuit een elegant technisch design een
creatieve oplossing ontwikkelt.
• Je weet wat je schrijft en vindt het dan ook
interessant om functionele kennis op te doen
over de applicaties die je ontwikkelt.
• Als technisch consultant evolueer je vaak
richting Technisch Architect. Dit groeipad bepaal
je echter zelf. AE gelooft in het principe van Job
Crafting. Je kan ook groeien in een (business)
analyse rol of meer in de wereld van Information
Management & Analytics.

Je verzamelt, analyseert, communiceert de
requirements over de bedrijfsprocessen en/of
applicaties en laat ze valideren.
• Je maakt de vertaling naar user requirements,
functionele specificaties en/of een duidelijk
procesmodel van de business van de klant.
• Je hebt een belangrijke brugfunctie waarbij
je afstemt met de business om de context te
begrijpen en met ICT om de requirements
helder over te brengen.
• Analisten evolueren vaak richting Applicatie
Architect, Business Architect of Project Manager.
Dit groeipad bepaal je echter zelf. Je kan
ook groeien in een technische rol of meer in
de wereld van Information Management &
Analytics.
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