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Rolomschrijving en taakafspraken
Opdrachtomschrijving:
Als Business analist ben jij de aanjager voor vernieuwing van de IT. Jij introduceert nieuwe ideeën, werkwijzen en operationele capaciteiten die van
vitaal belang zijn voor de organisatie. Dit met het oog voor de uitdagingen van vandaag en de ambities van de toekomst.
De business analist is vooral actief gedurende de idee en analyse fase binnen een specifiek programma op het gebied van big data verwerking. Hierbij
is zij/hij verantwoordelijk voor het opleveren van analyses, behoeftestellingen, impact analyes, adviezen, projectkaarten en -voorstellen, business
cases e.d.
De werkzaamheden zijn onder meer (niet uitputtend):
1. Achterhalen, verduidelijken en uitwerken van klantvraag (wensen en eisen)
2. Beschrijven van oplossingen in ontwerpen

Opdracht

Min. BZK – BZK2 (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT))

Business Analist

1

3. Modelleren van processen en (data)modellen
4. Fungeren als aanspreekpunt tussen alle belanghebbenden, gedurende idee en analyse fase.
5. Identificeren van kansen en mogelijkheden
6. Eigenstandig aandragen van verbetervoorstellen in meest brede zin des woords
7. Begeleiden van voorgestelde verbetervoorstellen
Achtergrond opdracht:
De Business Analist wordt ingezet bij een groot programma op het gebied van dataverwerking.
Als een van de grootste data verwerkende uitvoeringsorganisaties van de overheid, hebben de Diensten de wens en ambitie geuit om nog meer waarde
uit onze data te halen én tegelijkertijd te kunnen blijven voldoen aan de eisen die vanuit de wettelijke kaders gesteld zijn.
Het is belangrijker dan ooit om te kunnen blijven anticiperen op de toenemende (technologische) complexiteit en mogelijkheden, niet in de laatste
plaats vanwege de exponentiele groei in volume en aard van datastromen. Dit vereist structureel aandacht voor doordachte technologie- en
inrichtingskeuzes om onze toekomstige wendbaarheid te kunnen blijven garanderen.

Eisen:
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om
een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of
wens.
-Bij deze aanvraag in een screening 'Verklaring van geen bezwaar' (VGB) nodig. Deze screening kan tussen de 8 a 12 weken duren. Na het succesvol
doorlopen van deze screening kan daadwerkelijk pas worden begonnen aan de opdracht.
1 HBO/WO-opleiding Bedrijfskunde, Business Information Technology, Informatica, Bedrijfsinformatica, of eenzelfde aantoonbaar werk/denkniveau,
bijvoorbeeld adhv relevante certificaten/opleidingen.
2 Je hebt 3 jaar aantoonbare ervaring als Business Analist (of soortgelijke functie)
3 Je hebt 3 jaar werkervaring in big data organisatie(s)
4 Je hebt 1 jaar ervaring met hedendaagse (ontwikkel) methodologie (bijvoorbeeld SAFe, Agile)

Wensen:
Competenties:
Analyseren, accuraat, creatief, netwerken, plannen en organiseren
Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen
bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te
worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald
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aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening
personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de
afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk
kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Bekijk opdracht online
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