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Business Analyst Manufacturing 

 

Omschrijving 

Het is jouw taak om het huidige (productie) proces duidelijk en inzichtelijk te krijgen; 
hiervoor draai je iedere steen om te die je kan vinden. Je houdt interviews met 
belangrijke medewerkers van de klant die jou informatie kunnen geven over het 
productieproces: iemand van Quality Control, hoofd productie, operators, 
procestechnologen, planning en nog vele andere. Na alle interviews kan je het 
volledige proces uittekenen. Uiteindelijk komen mensen naar jou toe als ze willen 
weten hoe het zit, jij hebt de helikopterview (brevet niet vereist)! De bevindingen 
presenteer je in het projectteam en gezamenlijk worden de vereisten voor de software 
en voor het nieuwe, geoptimaliseerde proces vastgesteld. Je maakt dus deel uit van 
belangrijke verbeterprojecten!  

Daarnaast kan je op een project ingezet worden om de nieuwe situatie functioneel te 
testen, trainingen te geven aan gebruikers en om medewerkers te ondersteunen bij 
de livegang. 

Wie ben jij? 

 Je hebt een afgeronde HBO- of universitaire opleiding, bij voorkeur in de 
richting van (technische) bedrijfskunde, logistiek of economie; 

 Je bent altijd opzoek naar de waarheid; 
 Je hebt mooie dingen gedaan (stage, studie, bijbaan, hobby) en dat kun je 

laten zien; 
 Je bent niet bang om je mening te geven en te verdedigen; 
 Je werkt graag zelfstandig, maar je bent wel een teamplayer; 
 Je bent analytisch en je beschikt over conceptueel denkvermogen. Daarbij ben 

je communicatief vaardig en in staat mensen in beweging te brengen. 

Wij bieden 

 Een jonge, groeiende en informele werkomgeving waar klanttevredenheid 
hoog in het vaandel staat; 

 Uitdagende projecten bij nationale en internationale bedrijven; 
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 Een fulltime dienstverband; 
 25 vakantiedagen. Als je belooft dat je terugkomt; 
 Goede arbeidsvoorwaarden inclusief leaseauto; 
 Een uitgebreid inwerktraject met persoonlijke begeleiding; 
 Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het nemen van initiatief; 
 Doorgroeimogelijkheden richting Business Consultant Manufacturing  of 

projectleider, passend bij jouw persoonlijke ambitie. 

Interesse 

Vragen? Iemand persoonlijk spreken, of een bericht sturen? 

Dat kan natuurlijk ook! 

Neem dan even contact op met Niek via Niek Arts of 06-82054588. 


