
MODIFORM ZOEKT JOU!

Bij de afdeling Finance/ICT op ons kantoor in Renswoude (Utrecht) is een vacature ontstaan voor een:
BUSINESS ANALYST - (FULLTIME) 

De Business Analyst (BA) die wij zoeken heeft competenties op diverse gebieden. De belangrijkste zijn het 
definiëren van requirements, het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen en een goede kennis van 
productieomgevingen. Daarnaast heeft de BA kennis van de gebruikte architectuurmethoden. Samen met de 
juiste communicatieve vaardigheden laat de BA zien dat hij/zij in staat is om scherpe analyses en voorstellen te 
maken en te presenteren, die ook strategisch en financieel goed in elkaar zitten.

WAT GA JE DOEN? 
• Ondersteunen van de business op het gebied van ICT;
• Analyseren, rapporteren en adviseren over ICT ontwikkelingen, processen, en verbeteringen;
• Verzamelen van zowel zakelijke, functionele als technische requirements en deze veiligstellen in de 

uiteindelijke oplossingen;
• Implementeren, onderhouden en optimaliseren van (nieuwe) applicaties en collega’s hierbij begeleiden;
• Actief deelnemen in integrale bedrijfsprojecten;
• Optreden als klankbord voor diverse afdelingen zoals Productie, Logistiek, Sales en Finance;
• Op diverse locaties werkzaam zijn

WAT VRAGEN WIJ ? 
• HBO opleiding op het gebied van Business IT & Management of vergelijkbaar;
• Grondige kennis van automatisering;
• Ervaring met het formuleren van ‘business requirements’;
• Goede analytische vaardigheden om relevante zakelijke conclusies te trekken;
• Affiniteit met datastructuren t.b.v. data integratieprocessen;
• Kennis en/of ervaring van o.a. SAP ECC en C4C (pré), Qliksense, JAVA, Objective en Xtendis;
• Bij voorkeur ervaring met bedrijfsprocessen binnen een productieomgeving;
• Klantgericht zijn en tegelijk een sterke adviserende rol pakken;
• Goede communicatieve vaardigheden. In staat om met verschillende niveaus binnen de organisatie te schakelen;
• Pro-actief;
• Team spirit maar ook goed zelfstandig kunnen werken;
• Beheerst Nederlands en Engels goed;

WAAROM WIJ? 
Omdat we jou een uitdagende functie bieden binnen een gezond en groeiend internationaal opererend familiebedrijf met 
een informele cultuur. We hebben een platte structuur en een informele cultuur. Er is een prima arbeidsvoorwaarden-
pakket en volop ruimte voor initiatief en persoonlijke groei.

PAST DEZE VEELZIJDIGE BAAN BIJ JOU?
Stuur dan je motivatie en CV naar vacature@modiform.nl onder vermelding van “sollicitatie Business Analyst”. 
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BUSINESS ANALYST 




