Samen
Succesvoller

IT Business analist (junior)
Ben jij in staat een brug te vormen tussen onze klanten, de business en de IT? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Als (junior) IT Business analist bij Credit Life vertaal je businessvraagstukken naar slimme oplossingen. Je herkent, analyseert en beschrijft
informatiebehoeftes binnen de organisatie. Je bent communicatief sterk, enthousiast en gedreven en zorgt samen met je team voor optimale
bedrijfsprocessen.
Er is veel diversiteit aan projecten zoals het verder ontwikkelen van ons nieuwe MyCreditLife platform en het implementeren van
verzekeringsoplossingen. Je werkt hierbij nauw samen met gebruikers, systeemomtwikkelaars, leveranciers en testers.

Jouw taken binnen Credit Life
	
Analyseren, optimaliseren en documenteren van de processen van de verzekeringsadministratie.
Dit in nauwe samenwerking met de business;
	
Het ondersteunen van het functioneel beheer met het oplossen van productie-issues die gerapporteerd zijn door gebruikers binnen de
organisatie;
	
Bijhouden en uitvoeren van wensen/ verbeterpunten ingediend door de verschillende stakeholders binnen de organisatie;
	
Opstellen van heldere requirements voor nieuwe of te wijzigen informatiesystemen. Samen met de ontwikkelaars zet je deze om naar
bruikbare oplossingen;
	
Opleiden, instrueren en adviseren van gebruikers over het gebruik van informatiesystemen.

Wat wij bieden
	
Marktconform salaris;
	
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
	
Ontwikkelingsmogelijkheden via studie;
	
30 vakantiedagen (bij fulltime dienstverband);
	
Reiskostenvergoeding;
	
Werken bij Credit Life voelt als werken met één grote familie. Ons team in Nederland bestaat uit zestig enthousiaste collega’s. Er heerst
een informele werksfeer en korte lijnen zorgen voor een effectieve samenwerking.

Wat je meebrengt
	
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;
	
Je hebt kennis en ervaring opgedaan met procesmodellering in een IT-omgeving vanuit je studie en/of werk ervaring. Je staat daarnaast
nog aan het begin van jouw carrière;
	
Je bent analytisch, enthousiast, proactief, stressbestending en resultaatgericht;
	
Je hebt een dienstverlenende instelling en denkt altijd een stap vooruit;
	
Je gaat graag de uitdaging aan en hebt een flexibele instelling;
	
Je beheerst het Nederlands en Engels in woord en geschrift;
	
Je bent voor minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Over ons
Credit Life is een verzekeraar die mensen de zekerheid biedt dat zij bij ziekte, werkloosheid of overlijden aan hun langlopende financiele verplichtingen kunnen blijven voldoen. Wij zijn administrateur en verzekeraar in één, waardoor we als verzekeraar direct contact hebben met
intermediairs en verzekerden, snel kunnen beslissen over medische acceptatie en sneller maatwerkproducten kunnen bieden.Credit Life werkt
onder de slogan; Samen Sterk voor Zekerheid. We werken nauw Samen met onze intermediairs om de beste verzekeringen
te ontwikkelen. Met de beste mogelijke voorwaarden en de best mogelijke prijs. We staan Sterk omdat Credit Life beschikt over een sterke
financiele positie, een transparante organisatiestructuur kent en al jarenlang een solide A+ rating heeft. We bieden Zekerheid omdat we
de risico’s van overlijden, ziekte, ongeval en werkloosheid gedurende een lange periode – van soms meer dan dertig jaar – verzekeren.
Ons gerenommeerde moederbedrijf, de RheinLand Versicherungsgruppe, bestaat al ruim 140 jaar.
Credit Life is gevestigd aan de Prof. J.H. Bavincklaan 2 in Amstelveen en zeer goed bereikbaar per openbaar vervoer, vanaf WTC is het slechts
10 min. met de metro.

Wat wij belangrijk vinden
Samen Sterk voor Zekerheid is ons DNA. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Credit Life is een dynamische organisatie en geeft de
medewerkers graag vertrouwen met een grote mate van vrijheid en zelfstandigheid. Heb je goede ideeën dan stimuleren wij je om ze ook
daadwerkelijk uit te voeren. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat je je dan optimaal kunt ontwikkelen en je capaciteiten maximaal benut waar
zowel jij als Credit Life bij zijn gebaat.

Is je interesse gewekt?
Rogier ten Hoope (HR) vertelt je graag meer over Credit Life en de functie Jr. IT Business analist.
Stuur Rogier je curriculum vitae inclusief foto en een motivatiebrief toe via rogier.tenhoope@creditlife.nl of neem voor vragen contact
op via telefoonnummer 020-4266000.
Tevens vinden wij het handig als je ons een link beschikbaar stelt naar je LinkedIn profiel.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

