IT Business Analist

BEDRIJF

WAT HOUDT DE JOB IN

Pollet Group

Als IT business analyst ben je samen met je collega’s het
aanspreekpunt voor IT-gerelateerde functionele vragen vanuit
de verschillende bedrijven en externe klanten, met focus op
onze medical division.

LOCATIE
Bissegem

•

OVER ONS
Pollet Group, met hoofdzetel in Waregem,
heeft vestigingen in 14 landen en is actief
binnen 3 segmenten: de sector van
.waterbehandeling, de zwembadwereld en de
medische industrie. Pollet Water Group bundelt
26 bedrijven actief in waterbehandeling. Pollet
Pool Group bewerkt de markt van
zwembadbouwers met 8 distributiefirma’s en 2
fabrikanten. Pollet Medical Group, bestaat uit
in totaal 6 gespecialiseerde medisch
georiënteerde bedrijven. Samen telt de groep
zo’n 1.500 medewerkers.
Onze centrale IT-afdeling biedt wereldwijde
ondersteuning aan alle bedrijven binnen de
Group. Het IT departement behartigt ook
diverse IT projecten waaronder de invoering
van een nieuwe ERP toepassing voor alle
bedrijven binnen de groep (MS Dynamics 365
F&SCM), een nieuw CRM (MS Dynamics CRM),
de opzet van mobiele applicaties, specifieke
software op maat, enz. Het Pollet IT team heeft
in totaliteit zo’n 25 medewerkers, opereert
vanuit Bissegem en Waregem en bundelt zijn
krachten in de IT organisatie Pollet Information
Technology.
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Je beheert jouw project van A tot Z. Met passie help
je de bedrijven uit de groep de omschakeling te
maken van Axapta/SAP naar het nieuwe Microsoft
Dynamics platform dat in de stijgers staat.
Ook andere projecten vallen onder jouw hoede.
Automatisatiebehoeftes en standaard rapportering
help je mee te ondersteunen door gebruik te maken
van Power Apps, Power Automate en Power BI
oplossingen.
Je vertaalt bedrijfsprocessen naar geautomatiseerde
oplossingen en bent verantwoordelijk voor de
organisatie, opvolging en implementatie van de door
jou beheerde taken en projecten.
Je zorgt ervoor dat de systemen voldoen aan de
behoeftes van de business. Je durft bepaalde
processen in vraag te stellen, hiervoor ga je
regelmatig in gesprek met de gebruikers. Je
optimaliseert de processen waar mogelijk, en voert
deze optimalisaties ook door binnen de betreffende
applicatie.
Je bent mede verantwoordelijk voor operationele
master data en garandeert de kwaliteit, volledigheid
en nauwkeurigheid hiervan binnen onze systemen.
Je schrijft en onderhoudt de documentatie en
procedures in kader van onze Computer Systeem
Validatie processen
De job bevat voornamelijk projectmatig werk. Jouw
collega’s van het support team beantwoorden de
meeste support vragen.
Je rapporteert aan de Application Manager van de
Medical divisie.
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Je hebt een uitgesproken passie voor IT, processen en
data en hebt relevante werkervaring als analist met
een ERP-software (AXAPTA/SAP/MS Dynamics/enz.).
Kennis van SQL is een plus
Je kent de business processen en weet hoe die
moeten ondersteund worden op vlak van ERPoplosssingen. Je weet processen uit te tekenen en te
vertalen naar IT-requirements die je op hun beurt
uitwerkt en uitschrijft tot een (maatwerk)oplossing.
Je bent vertrouwd met het opzetten van nieuwe
projecten en het zoeken van een evenwicht tussen
diverse gebruikersverwachtingen en mogelijkheden.
Jouw analytisch en pragmatisch inzicht zorgt ervoor
dat je steeds de meest efficiënte oplossingen
aanbrengt.
Je bent flexibel, analytisch, resultaatgericht en kan
prioriteiten stellen.
Je kan zelfstandig werken en beschikt over een goede
portie verantwoordelijkheidszin
Je hebt de gave om duidelijk en helder te
communiceren met de eindgebruikers.
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels.
Je bent bereid occasioneel te reizen naar bedrijven in
binnen - en buitenland (10% van je tijd)

AANBOD
We bieden jou een afwisselende en uitdagende
job in een snelgroeiende onderneming waar
ondernemerschap en initiatief nemen wordt
gestimuleerd. Je krijgt de kans om jouw
potentieel voluit te benutten met ruimte voor
ambitie en doorgroeimogelijkheden.
Je bouwt mee vorm aan onze IT-omgeving van
morgen en dat samen met je dynamische en
enthousiaste collega’s van het centrale IT-team.
Een job met diversiteit aan projecten en dit
binnen de verschillende business domeinen.
Je vervoegt een warm internationaal en volledig
Belgisch familiebedrijf met oog voor zijn
medewerkers en zijn klanten.
Ons bedrijf is vlot bereikbaar op 3km van de afrit
E17/Deerlijk en 3km van de afrit E17/Waregem.

POLLET INFORMATION
TECHNOLOGY
Textielstraat 13
8790 WAREGEM
www.polletgroup.com

LET’S MEET
Stuur je C.V. en motivatiebrief naar
marie.vandewalle@polletgroup.com.
Meer info? Neem een kijkje op:
www.polletgroup.com
www.polletwatergroup.com
www.polletpoolgroup.com
www.polletmedicalgroup.com

