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Vacature Business Analist
Waarom jij als Business Analist bij ZilliZ wilt werken?
Omdat je als teamlid van ZilliZ samen met onze partners elke dag aan verbetering van de kwaliteit,
professionaliteit en toegankelijkheid van de kleinschalige zorg werkt. Samen met jouw team lever je een
bijdrage aan onze ambitie om de kleinschalige zorg mooier, makkelijker en leuker te maken.
Wat ga je doen?
Je analyseert processen en verzamelt de behoeften, wensen en eisen van onze klanten, presenteert een
oplossing en vertaalt deze naar bruikbare specificaties voor het ontwikkelteam. Je hebt een belangrijke
schakelrol tussen de teams van ZilliZ en onze klanten.
Je bent in deze rol onder andere verantwoordelijk voor:
•
Ontwikkelen van requirements, specificaties en user stories voor ontwikkeling .
•
Validatie en opvolging van de oplossing.
•
Analyseren van wetten, regels en werkmethoden om optimale methodes voor ontwikkeling voor
te stellen.
•
De ontwikkelaars ondersteunen bij het begrijpen van specificaties.
•
Onderzoeken en voorstellen van oplossingen voor geëscaleerde support cases.
•
Modelleren van processen en vereisten.
•
Ontwerpen van informatie- en gebruiksstromen.
Wat vragen wij van jou?

Je bent een expert in enterprise architecture tooling en modelling voor grote (SAAS) software systemen , bijv. ERP’s.
Je hebt het vermogen en de ervaring om methoden / modellen te maken om de eisen van de klant te
begrijpen, en kan deze vertalen in systeemvereisten voor het ontwikkelingswerk.
Je communiceert het complexe op een gemakkelijk te begrijpen en gestructureerde manier.
Als persoon ben je analitisch, zorgvuldig en verantwoordelijk. Je vindt het leuk om problemen op te
lossen en met anderen samen te werken, schept graag orde in complexiteit en durft jezelf en je collega's
uit te dagen om tot goede resultaten te komen.
Kwalificaties:
•
HBO of Universitaire studie in IT of data science.
•
2+ jaar ervaring en kennis van de software-industrie en agile ontwikkeling.
•
Goede communicatieve vaardigheden.
•
Domeinkennis op het gebied van zorg.
Dit krijg je er voor terug
● Een goed salaris.
● Een uitdagende functie (32-40 uur) met veel vrijheid en verantwoordelijkheid en de mogelijk om
je verder te ontwikkelen.
● Een platte organisatie, informele plezierige werksfeer en een gepassioneerd team.
● Een grote groep Business Analisten van andere Visma bedrijven in de Benelux om kennis mee te
delen en te sparren over best practices.
● Mogelijkheid tot hybride werken, waarbij je thuiswerken kan combineren met op kantoor werken.
●

Mogelijkheid lid te worden en deel te nemen aan de gezellige activiteiten van onze actieve
personeelsvereniging.
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Wat kunnen we je over ons bedrijf, Visma en onze producten vertellen
ZilliZ is een innovatieve en praktijkgerichte netwerkorganisatie, onderdeel van
Visma. Visma is een van Europa's toonaangevende tech groepen met ruimte om te groeien, zowel
professioneel als individueel.

Samen met onze partners werken wij elke dag aan verbetering van de kwaliteit, professionaliteit en
toegankelijkheid van de kleinschalige zorg. Om deze ambitie te realiseren zijn wij betrokken bij diverse
maatschappelijke initiatieven.
Hieronder in het kort de drie belangrijkste producten van ZilliZ:
•
ZilliZ biedt een compleet zorgadministratiesysteem dat speciaal ontwikkeld is voor de
kleinschalige zorg.
•
De ZilliZ berichtenapp verzorgt het berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en gemeenten .
•
Dinz Web biedt doelmatige oplossingen voor procesgericht inrichten van een complete
zorgadministratie.
In totaal hebben we ongeveer 4500 klanten en we doen dit inmiddels met een team van 30 medewerkers
en meer dan 15 externe partners.
Heb je interesse?
We ontvangen dan graag jouw CV en motivatie, deze kunnen gestuurd worden naar
Tim Smolders, CTO ontwikkeling tim.smolders@zilliz.nl
Meer weten? Bekijk dan onze website www.zilliz.nl

