Ben jij nieuwsgierig? Maar ben je ook echt geïnteresseerd in de klant en in het innoveren van zijn processen?
En kun je dit vertalen naar IT-requirements? Dan ben je voor ons de perfecte business analist.
Je bent een ervaren business analist die samen wil werken met gedreven en gepassioneerde collega’s. Samen
met klanten analyseer je de vraag, kom je met voorstellen om de informatievoorziening te optimaliseren, stel
je user-stories op waarna je een scrumteam applicaties laat bouwen die voor onze klanten de hoogste
businesswaarde opleveren. Je kent de klant, en kunt zijn wensen vertalen naar de techniek: je bent
vernieuwend, leergierig, geïnteresseerd in businessprocessen en kent de omgeving waarin de klant werkt.
Waarom werken in de Agri & Food business?
Er gebeurt ontzettend veel in de Agri & Food business. In dit veld komen techniek, ondernemers,
wetenschappers en maatschappelijke organisaties samen om te zorgen dat in één van de meest essentiële
levensbehoeften op een steeds efficiëntere, eerlijke en verantwoorde manier wordt voorzien.
Denk niet alleen aan administratieve software, maar denk ook aan datascience, drones, augmented reality en
meer!
VAA heeft hier niet alleen een sterke positie in, maar ook de ruimte en durf om te experimenteren.
Functieomschrijving
Als Business Analist ben je primair verantwoordelijk voor het uitwerken en begeleiden van projecten waarmee
bedrijfsprocessen bij klanten vernieuwd en verbeterd worden. Hiermee bedoelen wij:
- Het analyseren van de behoefte van de klant
- Het vertalen van de klantwens naar duidelijke requirements, in de vorm van user-stories
- Het begeleiden van het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten in de applicaties
- Het ondersteunen en stroomlijnen van processen
- Het vermogen om bij de klant nieuwe technieken in te zetten op de juiste plaats en het juiste tijdstip
Jouw profiel
Wij zoeken een enthousiaste, gedreven en aantoonbaar leergierige collega die de klantwensen begrijpt en kan
vertalen. Je voldoet aan de volgende eisen:
- HBO of WO werk- en denkniveau
- Interesse in de landbouw en de mogelijkheden daarvan
- Analytisch sterk
- Bekend zijn met het opstellen van requirements
- Een “Professionele Doener”
- Teamplayer en goede contactuele eigenschappen
- Groot inlevingsvermogen, het signaleren van kansen

Wat kun je van ons verwachten?
- Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
- Ruimte voor groei binnen VAA en mogelijkheid eigen functie in te vullen
- Mogelijkheid tot werken aan innovatieprojecten
- Een informele en open bedrijfscultuur
- Flexibele werktijden
- Mogelijkheid voor parttime werken (minimaal 32 uur)
- Uitstekend salaris
- Interne Talks en georganiseerde conferences en meet ups
- Gezellige borrels en 2 keer per jaar een activiteit
- Onbeperkt opleidingsbudget
- Gratis fruit
Ben je geïnteresseerd in deze vacature, mail dan je motivatie en CV naar msnijders@vaa.com t.a.v. Mariëlle
Snijders of neem contact op voor meer informatie via 073 523 32 32.

