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

Maak kennis met InforIT
InforIT bestaat uit een hecht team van zo’n 60 mensen in Nederlanden Roemenië, en ontwikkelt
innovatieve software voor intermodaal tank transport. Wij zijn de afgelopen 2 jaar sterk gegroeid,
hebben de ambitie om nog meer te groeien en zijn op zoek naar de juiste mensen die samen met ons
aan cutting edge software willen werken. Wij zijn per direct op zoek naar een gepassioneerde
Requirements Engineer (Functioneel Analist). Ben je geïnteresseerd, lees dan gauw verder!

Dit doet een Requirements Engineer bij InforIT
Je bent de spil tussen de klant en het software ontwikkelteam. Jouw doel is om de business
requirements om te zetten in goede software-ideeën en om de vertaalslag naar het ontwikkelteam
zo duidelijk en concreet mogelijk te maken. We bouwen onze software in nauwe samenwerking met
klanten. Als business analist kun je uitstekend luisteren, communiceren en vertalen. Je bent in
gesprek met de klant en samen definieer je hun wensen. Je bent daarin ook een sparringpartner; je
beoordeelt de haalbaarheid van de wens en bepaalt hoe dit hoe wij dit op kunnen lossen. Daarnaast
ben je betrokken bij het team van ontwikkelaars om de ontwikkeling van onze producten te
bespreken en samen te bepalen.

Wie ben jij?
Je bent analytisch ingesteld, communicatief vaardig en SCRUM is je tweede natuur.
Verder heb je:
- minimaal een afgeronde HBO-opleiding in ICT, Bedrijfskunde, Logistiek of aanverwant
- Enkele jaren ervaring als Requirements Engineer of Functioneel Analist
- Een klantgerichte instelling en ervaring met klantcontact
- Uitstekende beheersing van de Engelse taal

Wat bieden wij?
Met een uitgebreid takenpakket ben je verzekerd van een afwisselende baan met veel
verantwoordelijkheden. Een uitdagende functie binnen een bedrijf met veel ambitie staat je te wachten.
Daarnaast kun je rekenen op:



Een fulltime positie
Een passend salaris






29 vakantiedagen
Een goede pensioenregeling
Goede arbeidsvoorwaarden
Fijn en hecht team

Wil je solliciteren?
Stuur dan je CV en een motivatie brief naar Bianca dekker, Manager Software Development:
solliciteren@inforit.nl en voor meer informatie over de functie bel 06-57326542. Geschikte kandidaten
nodigen wij uit voor een eerste gesprek (online) 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.

