
Weet jij als geen ander de onderste steen boven te krijgen welke informatie jouw stakeholders nodig hebben om 
datagericht sturing te kunnen geven? Bouw jij bruggen tussen de Business en IT en word jij enthousiast van het verbeteren 
van werkprocessen? Dan past deze functie wellicht goed bij jou!  

Als Business Analist ga jij aan de slag met het analyseren van onze bedrijfsprocessen en verzamel je de wensen 
en behoeften vanuit de organisatie. Je komt te werken op de afdeling Finance & Control maar waarbij je ook nauw 
samenwerkt met onze BI Analisten van de afdeling IT. Waar jij duidelijk hebt wat de Business nodig heeft, zorgen zij ervoor 
dat deze wensen in duidelijke rapportages worden opgeleverd. Samen zorgen jullie ervoor dat de digitale efficiëntie binnen 
Modiform omhoog gaat. 

WAT DOET MODIFORM? 
Modiform ontwikkelt en produceert kweek-, transport- en verpakkingssystemen voor de tuinbouw en ver daarbuiten. We-
reldwijd leveren we meer dan 10.000 unieke artikelen. We halen materialen op uit de maatschappij en upcyclen dit tot 
slimme, duurzame en hoogwaardige producten.
 
WAT GA JE DOEN? 
• Je analyseert complexe vraagstukken, vertaalt deze door naar efficiënte deeloplossingen en bereidt verbeteringen voor 
organisatieprocessen voor;
• Je brengt de wensen en behoeften (requirements) in kaart van de organisatie en de verschillende afdelingen. Op operati-
oneel, tactisch en strategisch vlak;
• Je specifieert, prioriteert, verifieert en valideert functionele wensen en eisen en communiceert dit op een duidelijk manier 
naar de afdeling IT;
• Je onderbouwt bevindingen en plannen goed en enthousiast richting belanghebbenden.
• Je signaleert risico’s, knelpunten en afwijkingen en adviseert zo nodig het management hierover;
• Je treedt op als klankbord voor de business, projectteamleden, leveranciers of externe consultants. Waarbij je kunt be-
middelen tussen alle belanghebbenden;
• Je ondersteunt en traint gebruikers binnen de organisatie in het interpreteren en analyseren van o.a. rapportages.

WIE BEN JIJ? 
• Je hebt academisch werk en denkniveau en enkele jaren werkervaring als Business Analist;
• Je hebt brede kennis van een productieomgeving en termen als kostprijzen, her-bevoorraadtermijnen, forecasts, ATP en 
MRP zijn jou bekend.
• Je bent communicatief erg vaardig en kunt je communicatie goed aanpassen op je gesprekpartner;
• Je hebt een helikopterview, bent analytisch sterk en hebt een goed aanpassingsvermogen;
• Je bent van nature enthousiast van aard en kunt goed advies geven;
• Je kan beleid goed onderbouwen met harde cijfers en dashboards;
• Je bent proactief, nieuwsgierig en leergierig;
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WAAROM WIJ?  
• Je komt te werken in een gezond en groeiend familiebedrijf met ambitie;
• Wij zijn een internationale organisatie in een dynamische sector;
• We hebben een informele bedrijfscultuur met een gezellige personeelsvereniging; 
• Er is ruimte voor initiatief en persoonlijke groei;
• Elke dag staat er vers fruit voor je klaar;
• Wij bieden een goed arbeidsvoorwaarden pakket en een premievrij pensioen.

PAST DEZE UITDAGENDE FUNCTIE BIJ JOU?
Stuur je motivatie en CV naar vacature@modiform.nl t.a.v. Laura Jansen (HR adviseur) onder vermelding van “Business 
Analist”. We zien je sollicitatie graag tegemoet!
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