FacOrg is op zoek naar een

Business analyst
Onze organisatie
FacOrg adviseert en begeleidt facilitaire en vastgoedafdelingen in hun interne organisatie.
We hebben expertise in de implementatie van informaticaoplossingen, gecombineerd met kennis van
vastgoedbeheer en de facilitaire omgeving.
Onze diensten bestaan uit 4 domeinen:
-

Project & Change Management
Procedures & informatieflows
Tools & Databases
Reportings

We hebben ervaring in het project management (Prince 2, PMI, …), process optimalisatie (UML, ITIL, …), ontwikkeling
en configuratie van databases en reportings, en de opleiding van gebruikers.
FacOrg is een bedrijf opgericht in 2011 en voert momenteel opdrachten uit voor 2 klanten uit de BEL20. Het bedrijf
levert haar expertise door middel van haar gekwalificeerd personeel en is momenteel op zoek naar een nieuwe
medewerker.

Je functie
FacOrg is op zoek naar een business analyst (project, process & change management)
Je werkt nauw samen met de klant en de project manager.
Je bent verantwoordelijk voor de volgende taken:
- structuren en documenteren van de behoeftes van de business (workshops houden met eindgebruikers; programma
van eisen opstellen; lastenboek opstellen; …);
- beschrijven en vereenvoudigen van werkmethodes en businessprocessen;
- coördinatie van IT ontwikkelingen (overzicht van de programmatie-vorderingen, opstellen en coördinatie van testen,
functionaliteiten bepalen, …);
- opleiding van eindgebruikers (opstellen van user manuals, presentaties en uitleg van wijzigingen aan de klant, …).

Uw profiel
-

-

Je bent houder van een master diplama of je hebt een gelijkaardige ervaring.
Je bent tweetalig nederlands-frans, de kennis van Engels is een pluspunt.
Je bent:
* goed georganiseerd en je kan omgaan met deadlines;
* zowel zelfstandig als een teamplayer;
* proactief;
* heel goed in schriftelijke en verbale communicatie.
Ervaring in project en/of process management is een pluspunt.

Wij bieden
- opdrachten met verantwoordelijkheden en rechtstreeks contact met de klant
- opleidingen in project management (Prince 2, PMI), Process management (ISO, ARIS, …), Facility Management en
Real Estate (IFMA, RICS, …)
- een aantrekkelijk salarispakket

Interesse ?
Stuur jouw CV en motivatiebrief naar Thomas Verstraeten
tve@facorg.com - 0477/09 42 72

www.facorg.com

