VACATURE: Functioneel analist
Jobomschrijving
- Je bereidt de functionele analyse voor nieuwe features voor in samenwerking met de product
owner, UX/UI designer & andere stakeholders
•

Je capteert functionele en niet-functionele requirements

•

Je zorgt voor een goede analyse, m.a.w. een heldere (tekstuele) beschrijving ondersteund
door de nodige visuele, schematische representatie (bv. UML of BPMN)

•

Ervaring met Sparx Enterprise Architect is een plus

- Je volgt de features in development op en valideert ze door een proxy te zijn voor developers &
testers
•

Je vertaalt je functionele analyse naar implementeerbare user stories in samenwerking
met het development team

Profiel
- Je hebt een achtergrond in IT en haalt energie uit het vertalen van business requirements naar
technische oplossingen.
- Ervaring in softwareproductbedrijven en/of scaleups zijn zeker een troef.

Competenties
- Je kan je zowel verplaatsen in het hoofd van de eindgebruiker als de developer die de oplossing
gaat bouwen. Empathie en communicatieve vaardigheden zijn je dus niet vreemd.
- Je werkt zelfstandig en gestructureerd en neemt ownership op.
- Ervaring met Jira & Confluence is een plus
Aanbod
•
•
•
•

Je komt terecht in een hecht en gedreven team van een 25-tal collega’s. Allemaal expert in
hun domein met een uitgesproken doe-mentaliteit.
Persoonlijke ontwikkeling via on-the-job learning in combinatie met opleidingen houdt je
scherp.
Je werkt in Leuven, vlakbij het station, in een 40-uren week met 12 ADV dagen en een
thuiswerkpolicy.
Marktconforme verloning met een pakket extralegale voordelen, zoals een bedrijfswagen, ligt
voor je klaar.
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Wat is Doccle?
Doccle is het grootste online platform voor digitale administratie in België. Met een community
van meer dan 2,4 miljoen gebruikers en een community van meer dan 150 partners,
vergemakkelijken wij de administratie van onze gebruikers.
In 2014 opgericht als een coöperatieve vennootschap, hebben wij nog steeds de cultuur van een
start-up maar zijn we wel geruggesteund door 2 sterke investeerders die de ambitie hebben
uitgesproken om van Doccle, hét platform van de toekomst te maken.

Interesse? Stuur je cv naar adj@trendq.eu
Indien je profiel matcht met wat we zoeken, krijg je binnen de week reactie van ons.
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