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Vacature voor:

Business Analist Financieel

Opdrachtgever:
OPDRACHTGEVER is een jong consulting bedrijf gespecialiseerd in project-, programma- en interimmanagement. Naast project- en interimmanagers leveren wij ook business analisten aan klanten in
Nederland en helpen wij hen met advies en ondersteuning bij business- en IT vraagstukken.
OPDRACHTGEVER is een commerciële organisatie met oog voor zijn medewerkers, de klant, én de
sociale aspecten van het werk. OPDRACHTGEVER beschikt over ervaren medewerkers met
technische, business en commerciële expertise die op projecten ingezet worden op locatie bij onze
opdrachtgevers. Wij voeren jaarlijks een groot aantal opdrachten uit bij o.a. de grootbanken in
Nederland, pensioenfondsen, nutsbedrijven, ICT bedrijven en de overheid. Dit kunnen projecten zijn
op het gebied van IT infrastructuur, implementatie, migratie, software development, new business
development en financial markets.
Wat zoeken wij?
OPDRACHTGEVER is op zoek naar enthousiaste medewerkers met aantoonbare werkervaring als
business analist in de financiële sector die onze organisatie willen versterken. We hopen dat onze
nieuwe medewerkers naast ervaring en kennis iets eigens, iets unieks bijdragen aan
OPDRACHTGEVER. Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je voldoen aan de
volgende eisen:
•
•
•
•

•

Je bent zelfstandig, hebt een eigen mening en kunt deze goed onderbouwen
Je bent gedreven, enthousiast, ondernemend en leergierig
Je acteert op HBO / WO werk- en denkniveau
Je bent gewend om te werken binnen één of meerdere projectmethodieken (ervaring met
Agile en SCRUM is een pré) en kunt naast zelfstandig werken ook prima in een team
functioneren
Je hebt aantoonbaar ervaring als business analist binnen de financiële sector en je hebt de
referenties om dat aan te tonen. Voorbeelden van relevantie ervaring en de daarbij behorende
aandachtsgebieden:
o Retail Banking
o Commercial Banking
o Financial Markets (Fx & Rates, Equity Derivatives, Securities Financing etc)
o Financial Reporting en Accounting
o Regulatory reporting (EMIR, MIFID2, BASEL, Dodd Frank etc)
o Compliance and Risk Management
Kortom: Ervaring en diepgaande kennis van bancaire producten, banksystemen,
trading applicaties of data systemen binnen een bancaire omgeving
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•

•
•

Je hoeft geen programmeur te zijn, maar je hebt wel voldoende IT kennis om je comfortabel te
voelen bij en te werken met computer systemen. Je bent in staat nieuwe processen te
bedenken en deze vanuit de basis te vertalen naar IT oplossingen en hiervoor ontwerpen te
maken. Hierbij hoort ook het kunnen omgaan met Excel, SQL en voorkomende interface
methodieken binnen de bancaire wereld.
Je spreekt en schrijft in ieder geval uitstekend Nederlands en Engels
Je bent in het bezit van een geldige werkvergunning om in Nederland te werken

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn zeer marktconform. Je kunt een bonus verdienen bij succesvolle sales
activiteiten ten behoeve van onze organisatie.
Bedrijfscultuur
OPDRACHTGEVER is een transparant bedrijf; zo gaan we om met onze klanten maar ook met onze
medewerkers. Wij zijn een organisatie van mensen met passie voor het vak, ambitieus en leergierig.
We communiceren open en concreet met elkaar. Daarnaast staat plezier in de werkomgeving hoog in
het vaandel. De partners, de medewerkers en de associates van OPDRACHTGEVER hebben allen
veel ervaring als project manager, program manager, business analist of als interim manager in een
veelvoud aan branches en activiteiten. Deze ervaring is vaak gespecialiseerd en moeilijk te vinden en
in ieder geval zeker niet op een cursus te leren. Als medewerker wordt je dan ook actief gecoacht en
begeleidt op je opdracht en in je ontwikkeling. Er wordt daarnaast ook veel van je gevraagd. Dit
betaalt zich terug in snelle persoonlijke en professionele groei bij interessante klanten en opdrachten.
Het netwerk van OPDRACHTGEVER is uitgebreid en bestaat uit een aantal van de grootste en
spannendste bedrijven in Nederland. Daarom zijn we op zoek naar mensen die op alle vlakken de
uitdaging aan willen gaan bij het jonge en ondernemende bedrijf dat OPDRACHTGEVER is.
De sollicitatie bestaat uit 2 gesprekken en een uitgebreide referentiecheck. Stuur nu je CV op en
misschien spreken we je dan snel!

Nieuwsgierig?? Reageer dan mét je cv en met je motivatie!
Locatie: Amsterdam / Opdracht: vaste baan
Een intakegesprek wordt standaard ingepland alvorens het cv eventueel bij de klant wordt
voorgesteld, bovendien zal er minimaal één referentie gevraagd worden.
Wil je meer informatie? Neem dan snel contact op met Marcel Christoffel via mail:
marcel@olifantconsultancy of bel: 06-50237960

