Informatie Analist
Wil jij bijdragen aan een efficiëntere logistieke wereld?
Wil jij samenwerken aan state of the art logistieke software?
Wil jij deel uitmaken van een prettig team in een groeiende organisatie?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Vanwege een groeiend werkaanbod, zoeken we een Informatie Analist die zorgt voor
tevreden klanten en stuurt op software die voldoet aan de wens van onze klant.
Wie zijn wij?
Wij zijn InforIT. Als software/solution-house richten we ons op realisatie, implementatie en
onderhoud van softwareoplossingen voor de logistieke markt (transportmanagementsystemen en
depot software). We werken voor nationale en internationale klanten.
Binnen de logistieke markt, die sterk in ontwikkeling is en volop kansen biedt, ligt onze focus op
verdere ontwikkeling en groei van onze positie als de softwarespecialist op logistiek gebied.
De functie…
Als Informatie Analist vertaal je de wensen en eisen van de klant naar een functioneel ontwerp en
werk je use cases uit. Je werkt in het team Software Development, dat zich bezighoudt met het
ontwerpen, bouwen, testen en implementeren van onze softwareproducten.
Je bespreekt met de collega’s van het software development team wat er gebouwd moet worden en
checkt of het opgeleverde werk voldoet aan het functioneel ontwerp. Je participeert in projectteams
en stemt op zeer regelmatige basis af met de Projectleiders en Key-users van de klanten en met jouw
collega’s van het development team (Developers/Designers en Projectleiders).
We zoeken…
Wij zoeken iemand die het leuk vindt om de schakel te zijn tussen onze klanten en INFORIT. Je hebt
ervaring in een vergelijkbare functie en hebt binnen grote organisaties te maken gehad met grote en
complexe line of business applicaties. Ervaring in de logistieke sector (intermodaal) is een pre. Je kunt
requirement analyses uitvoeren en functionele ontwerpen en business cases opstellen, bent bekend
met het gebruik van user stories en use cases en hebt ervaring met werken in Agile/Scrum/Lean
gestuurde projecten en organisaties. Qua werken en denken acteer je minimaal op HBO-niveau. Je
bent sociaal en communicatief vaardig (Nederlands en Engels), staat stevig in je schoenen, zoekt
samenwerking, durft vragen te stellen, combineert denken en doen en kijkt graag over jouw grenzen
heen. Je vindt het leuk om regelmatig onderweg te zijn en hebt een rijbewijs. We zoeken iemand
voor een fulltime dienstverband, maar 4 dagen per week is bespreekbaar.
We bieden…
We bieden een mooie dynamische functie, waarin je in belangrijke mate van invloed bent op de
kwaliteit die INFORIT richting klanten levert. Verder bieden we een prettige, informele en flexibele
werkomgeving met fijne collega’s en goede samenwerking. Er is veel ruimte om jezelf verder te
ontwikkelen en voor indeling van jouw werk (o.a. flexibele werktijden, deels thuis werken).
Bij de functie horen: salaris tussen de € 3.000 en 4.300 (afhankelijk van ervaring, kennis en kunde),
25 vakantiedagen, pensioenregeling, laptop en mobiele telefoon, sportschool abonnement en
reiskostenvergoeding. Je standplaats is Oss.

Geïnteresseerd of nog vragen?
Als je nog vragen hebt ben je van harte welkom voor een kop koffie (of thee) bij ons op kantoor. Je
kunt bellen met Marc van Roosmalen, manager Software Development, 06-51483025, of Bert
Duiverman, directeur InforIT, 06-55145581. Als je direct wilt solliciteren, dan kan dat via
werken@inforit.nl onder vermelding van Informatieanalist.

