https://www.risk.nl/werkenbijrisk/business-analist/

Business Analist

Organisatie
RISK Verzekeringen

Nieuwegein/Amsterdam/Zwolle

Locatie
32-40 uur per week

Newtonbaan
Nieuwegein

4,

3439

NK,

Een afgeronde HBO-opleiding

Zoeken wij jou?
We zijn op zoek naar een gedreven Business Analist met de
nodige technische ervaring om één van onze development teams te versterken.

Dit zijn wij…
Ons doel is om iedereen te helpen om te besparen op je maandelijkse lasten. En
daarom zijn we het mooiste online platform aan het bouwen om financiële
producten te vergelijken en zo de nummer 1 financiële supermarkt van Nederland
worden. Jij als Business Analist speelt hierin een belangrijke rol.

Mail je CV en korte motivatie naar:
hanna@risk.nl
of
naar
carmen@overstappen.nl.
Of solliciteer direct:
Ik wil Soliciteren!

RISK IT Services BV is het Inhouse IT-bedrijf van RISK en Overstappen.nl met
vestigingen in Amsterdam, Nieuwegein en Zwolle. We zijn een innovatief en divers
team dat state-of-the-art serverless software bouwt.
In 2022 gaan wij hard door met het uitbouwen van dit compleet nieuwe technische
platform. Er gaan een hoop nieuwe financiële vergelijkers gebouwd worden. We
verbeteren onze huidige vergelijkers in nauw contact met onze klanten en partners.
We werken hard aan ons gemeenschappelijke doel, de nummer 1 financiële
supermarkt van Nederland worden.
We zijn in totaal met ongeveer 140 collega’s waarvan 40 IT-collega’s.

Dit ga je doen…
Je schakelt veel tussen de ‘Business’ (ons bedrijf en aangesloten partners) en onze
Development teams. Tijdens de ontwerpfase ligt je focus op het verzamelen en het
vertalen van de business requirements naar werkbare instructies voor de
developers. Je hecht veel waarde aan het juist documenteren van de vereisten in
(functionele- en technische) ontwerpen. Tijdens de ontwikkeling en het uitrollen
verandert je focus naar de interactie tussen de Business en Development teams. Je
zorgt voor een continue, vlotte communicatie en verzamelt en verwerkt feedback.
Je vormt vanuit Development de schakel met de “Business” (Projectmanager
en Product managers)
Je wordt expert van ons platform en weet hoe de techniek werkt
Je vertaalt de wensen van de Business naar requirements voor Development
Je denkt vanuit de klant en denkt mee met Partners
Je snapt de techniek achter de online oplossingen die we bedenken en
realiseren en spreekt de taal van designers en developers
Je bent betrokken bij ontwerp, ontwikkeling en implementatie van onderdelen
in ons platform
Je controleert de eindproducten en voert verschillende testen uit
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Dit ben jij…
Analytische en conceptuele vaardigheden
Technische kennis (interpretatie API’s, etc.) is een must
Oog voor detail, accuraat met uitstekende documentatievaardigheden
HBO werk- en denkniveau
Je communiceert uitstekend in Nederlands en Engels
3-5 jaar relevante werkervaring
Ervaring in e-commerce, vergelijkers of verzekeringen is een plus
Je werkt graag in een (internationaal) team
Je wilt tenminste 4 dagen per week aan de slag

Dit krijg je ervoor terug…
Je bouwt mee aan ons volledige platform en niet alleen kleine onderdelen
Goed salaris (Euro 3.250 tot Euro 4.750 afhankelijk van ervaring en op basis
van fulltime)
Vakantiegeld en premievrij pensioen
25 vakantiedagen (bij fulltime)
Gratis verse lunches op kantoor
Thuiswerken (50%) mogelijk + thuiswerkvergoeding
Keuze uit 3 kantoorlocaties Amsterdam, Nieuwegein of Zwolle
Fietsregeling en korting op financiële producten

Ik wil meer weten en solliciteren…
Leuk! We horen graag van je! Je kunt je mail met CV en korte motivatie sturen
naar: hanna@risk.nl of naar carmen@overstappen.nl.
De functie is per direct beschikbaar. Het sollicitatieproces bestaat uit 2 à 3
gesprekken (via online video en/of bij ons op kantoor in Amsterdam of Nieuwegein).

NB: Compleet remote werken of relocation niet mogelijk
NB: Op acquisitie door recruiters en/of recruitmentbureaus wordt niet gereageerd
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