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Business Analyst  
Als Business Analyst ben jij onze expert als het gaat het geven van inzicht en 
specifieke informatie omtrent onze bedrijfsprocessen. Jij bent diegene die 
de afdelingen gevraagd én ongevraagd advies geeft omtrent analyses van 
werkwijzen en resultaten. Kortom; jij zorgt ervoor dat onze afdelingen beter, 
sneller en slimmer kunnen werken. Klinkt dit alsof deze functie jou op het 
lijf geschreven is, solliciteer dan direct!  

 

Wat ga je doen? 

Als Business Analyst ben jij verantwoordelijk voor het geven van inzicht in de performance van onze 
organisatie richting directie. Je organiseert en verbetert data- en informatiestromen, ontwikkelt 
rapportages én dashboards.  Je maakt bedrijf kritische analyses en rapportages welke impact 
hebben op de financiële bedrijfsdoelstellingen en je signaleert en volgt relevante ontwikkelingen in 
jouw vakgebied, deelt actief deze kennis met relevante partijen en je acteert proactief op mogelijke 
consequenties voor de organisatie.  

Een verdere greep uit jouw verantwoordelijkheden:  

• Vanuit cijfers en overige data uit het verleden voorspellingen voor de toekomst doen; 

• Adviseren over optimalisatie en ontsluiting van informatie en inzichten door deze op maat 
beschikbaar en toegankelijk te maken; 

• Je bent nauw betrokken bij het voorbereiden en verrichten van risicoanalyses en audits om 
processen in kaart te brengen en verbeteringen te signaleren; 

• Het definiëren van KPI’s op basis van strategische doelstellingen; 

• Ontwerpen, implementeren en / of coördineren van de implementatie van verbeteringen, 
aanpassingen en uitbreidingen binnen de bestaande en nieuwe ICT (applicaties) 
oplossingen, in overeenstemming met de bedrijfsprioriteiten binnen de scope en 
bestaande c.q. nieuwe kaders. Hierbij is het proces leidend; 

• In overeenstemming met ons jaarplan, formuleren en bijdragen aan projectplannen, 
definiëren van project scope en projectdoelstellingen en deelnemen aan en/of leiding 
geven aan projectteams om (ICT) oplossingen te ontwikkelen en te implementeren; 

• Aanleveren van management rapportages, interpreteren, analyseren, informeren en 
(on)gevraagd rapporteren over nieuwe inzichten van werkwijzen en resultaten binnen 
afdelingen en over afdelingen heen; 

• Je  bouwt en onderhoud een netwerk van stakeholders en actualiseert een raadpleegt deze 
regelmatig. Je managet voortdurend de verwachtingen van stakeholders en beïnvloeden 
hen in hun besluitvormingsproces om draagvlak te creëren voor Business & ICT oplossingen 
en zorgen voor afstemming van bedrijfsdoelen. 



 

 

 

Inther Group | Tel. +31 (0)478 50 25 75 | jobs@inthergroup.com | www.inthergroup.com  Pagina 2 

Wat vragen wij van jou? 

Als Business Analyst ben jij analytisch, data driven en continue op de hoogte van alle trends in jouw 
vakgebied. Je bent in staat om uitkomsten van analyses helder toe te lichten en een vertaling te 
maken naar business oplossingen. Je bent positief ingesteld, denkt in mogelijkheden en beschikt 
over goede communicatieve vaardigheden.  

Verder breng jij het volgende met je mee:  

• Afgeronde HBO of Wo opleiding richting Bedrijfskunde, Logistics Management of een 

soortgelijke opleiding; 

• Minimaal 2 jaar relevante ervaring; 

• Affiniteit met IT, financiën en processen. 
 

Wat bieden wij jou? 

Als Business Analyst verdien je , afhankelijk van jouw kennis en ervaring,  tussen de € 3.400,- en       
€ 4.860,- bruto per maand.  

Verder bieden wij jou:  

• Veel vrijheid voor het invullen van jouw eigen rol; 

• 30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen (deze worden jaarlijks vastgelegd); 

• Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil 
ontwikkelen; 

• Een pensioenregeling bij Nationale Nederlanden; 

• Een vitaliteitsbudget van € 140,- netto per jaar te gebruiken voor jouw sport abonnement 
of sport benodigdheden; 

• Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine waar wij een bijdrage aan leveren; 

• Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste 
teamactiviteiten!  

Team Business & IT  

Als Business Analyst kom je terecht in ons Business & IT team en word je directe collega met Stef, 
onze andere Business Analyst. Ook onderdeel van jouw team zijn Max, Owen en Mertcan onze IT 
administrators en Niels, onze IT Coördinator. Je rapporteert direct aan onze Managing Director 
Stefan Kleijngeld.  

Wil jij met jouw expertise ons Business & IT team komen versterken? Stuur dan jouw CV met 
enthousiaste motivatie naar jobs@inthergroup.com. 

 

SOLLICITEER NU! 
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