Requirements Engineer
Fulltime (40 uur), HBO/WO, Oss

INFORIT biedt in de (internationale) logistieke sector een pakket aan van innovatieve software
voor transportmanagement. Onze missie is deze aansturing, planning, en uitvoering zo goed
mogelijk voor te bereiden, te begeleiden en uit te laten voeren door middel van moderne
software die alle gebruikers in de keten helpt. Deze software bouwen wij in een internationaal
team verdeeld over Roemenië en Nederland.
Vanwege voortdurende groei zijn wij per direct op zoek naar een gepassioneerde Requirements
Engineer (Functioneel Analist). We zoeken iemand die het leuk de spil te zijn tussen de klant en
het softwareontwikkelteam. Jouw doel is om de business requirements boven tafel te krijgen en
om te zetten in user stories op basis waarvan het SCRUM team de juiste software kan
opleveren. We bouwen onze software in nauwe samenwerking met onze klanten. Als
requirements engineer kun je uitstekend luisteren, communiceren en vertalen. Je bent in
gesprek met de klant en samen definieer je de wensen. Je bent daarin ook een sparringpartner;
je beoordeelt de haalbaarheid van de wens en bepaalt hoe wij hierin kunnen voorzien.
Daarnaast ben je betrokken bij het team van ontwikkelaars om de ontwikkeling van onze
producten tot stand te brengen. Het invullen van de rol van Product Owner kan tot het
takenpakket behoren.

Wij bieden:
- Een afwisselende en uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid
- Een flexibele en informele omgeving
- Een hecht en enthousiast team
- Een passend salaris
- Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fitness abonnement, sporten
onder werktijd en flexibele werktijden
Wij zoeken:
- Een ervaren Requirements engineer of Functioneel Analist
- Met minimaal een afgeronde HBO-opleiding in ICT, Bedrijfskunde, Logistiek of
aanverwant
- En een klantgerichte instelling
- Die communicatief vaardig is en mensen kan enthousiasmeren

-

Het Nederlands en Engels uitstekend beheerst
Die wil werken op basis van de SCRUM methodiek
en bovendien analytisch is ingesteld

Wil je solliciteren?
Stuur dan je CV en een motivatie brief naar Bianca Dekker: bdekker@inforit.nl en voor meer
informatie over de functie bel naar 06- 5732 6524. Geschikte kandidaten nodigen wij uit voor
een onlinegesprek om kennis te maken.
Wij zoeken vaste uitbreiding voor ons team, het betreft GEEN INHUUR.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt NIET op prijs gesteld.

