SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Functioneel Analist juridische toepassingen (m/v/x)
Bedrijfsnaam: Nationaal Verbond van de
Socialistische Mutualiteiten
Uiterste sollicitatiedatum: /
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

x
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Je functie
•
•
•
•
•
•

Je staat samen met het diensthoofd in voor het organiseren, plannen, controleren en
bijsturen van de uit te voeren taken van de cel.
Je stelt duidelijke, overzichtelijke en exacte functionele analyses op, rekening houdend
met de methodologie en de vooropgestelde standaarddocumenten.
Je stelt de beschrijving van de functionaliteiten en de basisgegevens op volgens de
behoeften van de gebruikers en volgens de vastgestelde planning.
Je coördineert en volgt het verloop van de projecten, van de programmatie, van de
testen en van de implementatie in de productieomgeving op.
Je waakt voortdurend over het prijskaartje en de technische kwaliteit van de
ontwikkelingen.
Je werkt nauw samen met de collega’s van de informatica- en andere directies van het
Nationaal Verbond en van onze plaatselijke ziekenfondsen, zowel in het Nederlands als
in het Frans.

Je profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma in de Informatica of hebt
gelijkwaardige ervaring.
Je hebt ervaring met het uitvoeren van analyses.
Je bent oplossingsgericht, communicatief, stressbestendig, flexibel en bezit een goede
teamgeest.
Je bent in staat je snel in te werken in nieuwe (business)materie.
Je hebt ervaring in projectmanagement (Agile, Waterfall, …) en in de realisatrie van
functionele analyses (UML – ERD, Use case, …).
Kennis van BPMN is een pluspunt.
Kennis van de omgevingen IBM Z-OS, I-series of Microsoft.Net is een pluspunt.
Sterke communicatieve vaardigheden zijn essentieel.
Je spreekt vloeiend Nederlands, kennis van het Frans en Engels is een bijkomend
pluspunt.

Je werkomgeving
•
•
•
•

De informatica-afdeling van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
bestaat uit een 200-tal IT-ers die toepassingen ontwikkelen voor alle aangesloten
ziekenfondsen, hun loketten (800) en binnendiensten, verspreid over heel
België. Deze toepassingen worden gebruikt door meer dan 3500 personen
en maken dagelijks ongeveer 4 miljoen transacties mogelijk.

Ons aanbod
•
•
•
•

Je krijgt de kans om te werken in een organisatie met een breed maatschappelijk
engagement.
Wij zijn gevestigd in hartje Brussel op minder dan 5 minuten loopafstand van het
Centraal Station.
Wij bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur in een stabiele werkomgeving
met een uitgebreid vormingsaanbod.
Je werkt in een voltijdse 36-urenwerkweek met vrije vrijdagnamiddag. Ons glijdend
uurrooster zorgt voor een evenwicht tussen werk en vrije tijd.
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•

Je krijgt aantrekkelijke extralegale voordelen: maaltijdcheques, een groepsverzekering,
100% vergoeding woon/werkverkeer (aan tarief openbaar vervoer) en een
hospitalisatieverzekering bij één van onze ziekenfondsen.

Interesse?
Solliciteren doe je via onze jobsite https://jobs.devoorzorgbondmoyson.be/vacatures/functioneel-analist-juridische-toepassingen
Lukt het opladen van cv en motivatiebrief niet? Mail beide documenten naar
vorming.selectie@socmut.be.
Voor bijkomende inlichtingen over de functie contacteer je Florence Cicchelero, Teamleader
Juridische Toepassingen (tel. 02/515 04 75, florence.cicchelero@socmut.be).
Selectieprocedure
Op basis van je motivatiebrief en CV gebeurt een eerste selectie. Zo krijg je meteen antwoord
en plannen we eventueel een gesprek in. Van zodra wij de geschikte kandidaat vinden sluiten
wij de vacature af.
Meer info
Voor algemene informatie over de Socialistische Mutualiteiten surf je naar www.devoorzorg.be
of www.bondmoyson.be. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn.
Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren. Kwaliteiten en competenties zijn belangrijker dan
afkomst, leeftijd, geslacht of arbeidshandicap.
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