
BUSINESS ANALYST (M/V)
die rapporteert aan de Directeur Digitale Transformatie

www.ava.be

Alles om je talent groot te maken
 

In het kader van onze groei en de ontwikkeling van ons Digital Competence 
Centre zijn wij voor onze hoofdzetel te Temse op zoek naar een (m/v):

 

 

Jouw takenpakket

Een no-nonsense mentaliteit, hand-on met zin voor initiatief

Een  pragmatische aanpak zonder het resultaat/doel uit het oog te verliezen

Sterk ontwikkelde communicatieve en analytische vaardigheden

Een gezonde interesse in IT en processen zonder dat technische kennis noodzakelijk is 

Spontaan en kei in organiseren

Hulpvaardig en stressbestendig

Bereid tot bijscholing

Talen: Nederlands en Frans (goede gesproken kennis)

Flexibel naar werktijden toe

Kennis van retail en/of logistiek zijn een troef

We bieden:

Klaar om er iets van te maken?
Neem alvast een kijkje op onze website www.ava.be, en stuur jouw kandidatuur met motivatiebrief en referentie 
‘Business Analist’ ter attentie van de heer Philip Beyers, Kapelanielaan 6, 9140 Temse, email: philipbeyers@ava.be

Jouw kwaliteiten

AVA papierwaren is een toonaangevend retail bedrijf van school- en 
bureelartikelen, decoratie- en horecamateriaal, verpakkingen en nog 
veel meer. Het winkelnetwerk en de horecaklanten over heel België 
en Luxemburg sturen we aan vanuit ons hoofdkantoor te Temse, 
waar ook het productiecentrum is gelegen.

In deze functie ben je de contactpersoon tussen de gebruikers en de medewerkers van de ICT-afdeling. 

In deze hoedanigheid luister je naar de behoeften en wensen, kadert deze in het groter geheel van het bedrijf en vertaalt 

deze naar de ICT mensen die de oplossing bouwen.

Je bent actief in alle domeinen van onze organisatie: IT, verkoop, aankoop, finance, logistiek en marketing. 

Enerzijds zorg je op al deze afdelingen voor continuïteit en anderzijds voor het procesoptimalisatie, in lijn met de 

strategie van het bedrijf.

Je bent verantwoordelijk voor je eigen projecten van A tot Z.

Eens de projecten opgestart, ben je verantwoordelijk voor de communicatie met de gebruikers en de verantwoordelijken.

Je test de opgeleverde aanpassingen (basis- en integratietesten) en keurt deze goed voor implementatie.

Eénmaal goedgekeurd begeleid je de eindgebruikers en de daarmee samenhangende change in het juiste gebruik 

van de nieuwe systemen en software. Dit omvat het geven van trainingen als het operationeel ondersteunen indien noodzakelijk.

Tot slot stel je interne handleidingen op in eenvoudige mensentaal zodat de eindgebruiker zelf een aantal uitdagingen kan 

oplossen zonder beroep te doen op IT medewerkers.

Een belangrijk onderdeel van jouw taak is het bedrijf verder te ondersteunen in de omnichannel strategie van het bedrijf.

Een boeiende en uitdagende job in een financieel gezond groeibedrijf. 

Een afwisselende job die je op zelfstandige wijze kan uitoefenen waarbij je kan rekenen op 

een marktconform salaris, inclusief bedrijfswagen.

Mogelijkheid ervaring op te doen in een complexe IT omgeving met moderne technologiën, 

Multi-sites en cloudoplossingen. 


