Business Process Analyst
Bedrijfsdetails
Samen slimmer leren: daar gaan we bij VAN IN elke dag voor.
VAN IN is de grootste educatieve uitgever in België en maakt deel uit van Sanoma Learning, (onderdeel van de Finse groep
Sanoma).
Dankzij de enthousiaste inzet van zo’n 190 medewerkers en nog veel meer auteurs kunnen wij het onderwijs innovatieve en
kwaliteitsvolle leermiddelen aanbieden, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Met ons aanbod voor basis- , secundair-, hoger- en
volwassenenonderwijs streven we naar een geoptimaliseerd leerproces, verhoogde werkefficiëntie en maximale motivatie voor
leerkracht en leerling.
Als marktleider in educatieve leermiddelen speelt VAN IN een belangrijke rol om het onderwijs van de toekomst mogelijk te maken.
We zetten met succes in op projecten die gepersonaliseerd leren en lesgeven mogelijk maken. Zo werd VAN IN met bingel en
diddit, onze digitale leerplatformen, verkozen tot het beste ICT-project van het jaar.

Functie
Wat ga je doen?








Als Business Process Analyst ben je bezig met de analyse van huidige en toekomstige processen en deze af te toetsen tegen de
gestelde verwachtingen. Het doorgronden van processen, ze in kaart brengen, ze vastleggen en verbeteren. In de praktijk betekent dit dat de
BPA zich met de collega's een beeld zal vormen van het verloop van een proces, end-to-end, van aanleiding tot eindresultaat.
Onze BPA gaat zeer methodologisch en grondig tewerk om de analyse te maken: hij/zij ondervraagt de verschillende business units, vertaalt
het proces in een workflow (visueel schema) en beschrijft in mensentaal wat het proces doet of dient te doen. Hij/zij zorgt ervoor dat alle
mogelijke gevallen opgesomd worden om te vermijden dat er bepaalde delen uit het proces vergeten worden.
Bij deze procesautomatisatie stelt de BPA de organisch gegroeide procescomplexiteit kritisch in vraag. Hierdoor worden ontwikkelings- en
onderhoudskosten drastisch verlaagd.
Het uiteindelijke resultaat is een proces, vertaald in business requirements, waar de IT developers mee aan de slag kunnen, mocht er nood
zijn aan een IT oplossing. Deze efficiëntie garandeert niet alleen de kortst mogelijke ontwikkeltijd, maar ook dat het opgeleverde werk
beantwoordt aan de oorspronkelijke verwachtingen.

Profiel
Wat vragen wij?






Je bent een krak in het begrijpen en analyseren van een bestaande situatie. Je bent daarom ook sterk in het overleggen met de betrokken
eindgebruikers en kan goed de beste oplossing voorstellen zodat zij dit kunnen zien vanuit hun expertise.
Je bent kritisch bij je behoefteanalyse en legt de functionele en niet-functionele requirements bloot.
Je kan zeer goed de business vraag op een coherente manier vertalen in een IT-oplossing en deze bespreken met de development teams.
Je ontwerpt niet alleen, maar neemt ook deel aan de testen, de documentatie en de communicatie rond de change zodat alle stakeholders de
oplossing duurzaam kunnen inzetten.

Aanbod
Wat bieden wij jou?











Impact - Een betekenisvolle job, waarmee je het verschil maakt voor duizenden leerkrachten en hun leerlingen.
Ontwikkeling – We bieden je de kans om je talenten verder te ontplooien bij een gevestigde waarde.
Motivatie - Een motiverend salarispakket met tal van extralegale voordelen.
Werkplezier - Ruimte voor initiatief en creatieve ideeën, gepassioneerde en betrokken collega’s. Je komt terecht in organisatie met een
mensgerichte cultuur en DNA waar veel aandacht gaat naar het welzijn en werkgeluk van de medewerkers.
Flexibiliteit – Telewerk dat werkt voor ons! Je werkt 2 tot 3 dagen per week van thuis. Onze vergaderzalen & werkplekken zijn volledig
uitgerust voor hybride meetings. Sowieso bespreek je dat met je team: zolang de communicatie maar werkt! Kijk alvast eens binnen in onze
kantoren!
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