
CONNECTING OUR ENERGIES

Als Business Analyst 
vorm je de schakel 
tussen de klant en ons 
Operra- of Integra-
softwareontwikkelteam.  
Je analyseert de behoeften 
van de klant, werkt 
concepten uit en vertaalt 
deze naar systeemeisen. 
Na implementatie van de 
oplossing, blijf je de klant 
verder opvolgen.

JOUW FUNCTIE 
 Na (detail)analyse van de klantbehoeften definieer je de functionele specificaties  
 waarmee het Operra- of Integra-team aan de slag kan. 
 Samen met de klanten test je de opgeleverde oplossingen en geeft opleiding. 
 Je neemt deel aan de uitvoering van het project en de implementatie bij de klant. 
 Ook na de implementatie blijf jij het aanspreekpunt. 

JOUW PROFIEL 
 Master in een technische of economische richting (bvb. informatica, bio-ingenieur,  
 TEW, industrieel ingenieur, handelsingenieur). 
 Je bent analytisch, durft ‘out of the box’ denken, en komt hierdoor met oplossingen  
 die een echte meerwaarde betekenen voor de klant. 
 Je kan autonoom werken, en beschikt over de nodige team spirit. 
 Je bent perfect Nederlandstalig, en vlot Engels- en Franstalig.

JOUW TROEVEN 
 Communicatief  Hands-on 
 Analytisch  Klantgericht 
 Creatief  Zin voor initiatief

ORGANISATOR MET PASSIE VOOR IT
Business Analyst
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Na mijn studies bio-ingenieur aan de UGent ben ik 
onmiddellijk bij Actemium aan de slag gegaan. De grote 
variatie in de functie Business Analyst sprak me meteen aan. 
Mijn dagen zijn dan ook altijd anders en gevuld met 
verschillende taken: uitvoeren van functionele analyses, 
configuratie & testen van nieuwe ontwikkelingen, opleiding 
geven aan nieuwe en bestaande klanten, enz. Regelmatig ben 
ik ook on-site bij de klant aan het werk, wat ik een 
aangename afwisseling vind. En zo kan je bij verschillende 
bedrijven eens een kijkje achter de schermen nemen. 

Door het projectmatige werk moet ik wel flexibel zijn, maar 
dat werkt bij Actemium in de twee richtingen, zodat alles 
perfect combineerbaar blijft!

Myriam Baecke 
Business Analyst bij Actemium


