Met ruim 140 collega’s verzorgen we bij Pensioenfonds Horeca & Catering in Zoetermeer
de pensioenen voor bijna 1,2 miljoen deelnemers die werkzaam zijn (geweest) bij 36.000
werkgevers in de horeca of catering. Wij zijn een van de meest innovatieve en
vooruitstrevende pensioenfondsen van Nederland. We streven er iedere dag naar om
onze klanten zo goed, goedkoop en gastvrij mogelijk te bedienen met een focus op
digitale dienstverlening. De afdeling Informatie & Beheer speelt hierbij een belangrijke
rol. Een verantwoordelijke taak dus! Ben jij degene die in een dynamische omgeving het
verschil maakt?
Ter aanvulling van onze afdeling Informatie & Beheer zoeken wij een
Business-/Informatieanalist
(40 uur)

Je kan
tegen een
stootje

Analyse

Verbinder
Ambitie!

Aan- en
doorpakker
JIJ!

Nieuwsgierig
en energiek
Creativiteit

Digital & Online

Wat ga je doen?
Als Business/Informatieanalist ben je verantwoordelijk voor het proactief voorzien,
herkennen, beschrijven en vertalen van de behoeftes van de business naar IToplossingen. We verwachten van je dat je de wensen en eisen van de organisatie
herkent, en erkent. Je durft de organisatie in te stappen om het net op te halen. Jouw
uitstekende analytische vaardigheden zorgen ervoor dat je snel tot de kern van de
uitdaging komt en je weet dit te vertalen naar vooronderzoeken, requirements en
procesbeschrijvingen. Ook ben je een aan- en doorpakker, je bijt je vast in de
onderwerpen waar je mee bezig bent en laat ze pas los als je zeker weet dat de volgende
schakel in de keten het goed ontvangen heeft. En je bent bereid testwerkzaamheden uit
te voeren, zodat je zeker weet dat de door jou bedachte oplossing ook werkt voor de
klant.
Jouw profiel
 Je hebt ervaring als Business-/Informatieanalist en hebt HBO/WO werk- en
denkniveau.
 Je hebt een uitstekende beheersing requirementsengineering en
procesmodelleertechnieken.
 Het is een pre om kennis te hebben van XML en te kunnen werken met SQL
queries.
 Je bent een sterke verbinder en vindt het leuk om samen te werken in
multidisciplinaire ketenteams, jij bent immers de link tussen business en IT.
 Jouw creatieve brein weet steeds een passende oplossing te verzinnen.
 Je brengt gevraagd en ongevraagd advies uit, kan tegen een stootje en weet
anderen steeds weer uit te dagen.
 Je bruist van de ambitie en energie en wil je werk vanuit je nieuwsgierige en
klantgerichte houding elke dag een beetje beter doen.
 Je voelt je als een vis in het water in de online wereld en hebt ervaring met scrum
agile werken. Je kent de ontwikkelingen en volgt deze op de voet en weet deze te
vertalen naar Pensioenfonds Horeca & Catering.
Dit mag je van ons verwachten:
 Passend salaris en reiskostenvergoeding;
 Ontwikkelingsgerichte cultuur;
 Pensioenregeling bij BeFrank;
 Persoonlijk budget van 4% bovenop je salaris voor extra arbeidsvoorwaarden;
 Flexibele werktijden;
 Goed bereikbaar kantoor met voldoende parkeergelegenheid;
 Actieve personeelsvereniging;
 Elke week vers fruit, bootcamp & yoga;
 Maandelijks stoelmassages;
 Open werkplekken met een agile manier van werken.
Interesse?
Voldoe je aan het profiel en zie je voor jezelf een rol in ons team? Stuur je sollicitatiebrief
met CV dan naar vacatures@phenc.nl. Voor meer informatie over de functie kun je
contact opnemen met Maroesjka Roelofs (Teamleider Informatiemanagement) op
telefoonnummer 06-10742087. Een pre-employment screening maakt onderdeel uit van
de sollicitatieprocedure.

