Business Analyst Dynamics

Function type:

Freelance - Vast

Location:

Brussel

Duration:

1 jaar

Reference:

202008110

Description:
Met deze nieuwe opportuniteit hebben we een pittige uitdaging klaar.
We zijn op zoek naar dé specialist in Microsoft Dynamics die als Business Analyst onze klant gaat helpen.
Het gaat hier over een lange termijn opdracht van 12 maanden waarbij je al jouw ervaring en technische skills
zal nodig hebben om de opdracht vlotjes te voltooien.
Jouw voornaamste taken zijn de volgende :
- Development of aanpassing van de applicaties in SW
- Het vertalen van functionele en business analyse in programmeertaal en architectuur
- Jouw analyses bespreken met SPOC
- Programma schrijven in RPG met degelijke kwaliteit
- Test Development uitvoeren
- Via AGILE methode het programma integreren
- De software documenteren
- Issues op vlak van functionele analyses aankaarten en een optimale oplossing aanbieden
- Evaluaties over de impact van potentiële veranderingen aan software
- Rapporteren van potentiële problemen
Naast de bovenstaande taken ga je ook de volgende taken uitvoeren :
- Kwaliteit garanderen
- Test scenario’s uitschrijven
- Jouw eindoplossing uittesten
- Documenteren van de testresultaten
- Oplossen van testing problemen
- Jouw oplossingen en verbeteringen in de praktijk aftoetsen
- Coachen en trainen van jouw collega’s

Requirements:
Jouw technische Skills :
- Expert in Microsoft Dynamics Customer Engagement CRM
- Vijf jaar ervaring in Dynamics 365
- Expert in AGILE
- Goede kennis van JIRA, SVN
- Sterke kennis van SSIS en Kingswaysoft +SSRS
- IBM minded
- Expert in trainingen geven en coachen van medewerkers

Niet technische skills :
- Klantentevredenheid is prioriteit voor jou
- Project planning en coördinatie
- Bepalen en managen van targets
- Implementeren van verbeteringen van processen
- Sterk analytisch vermogen
- Oplossen van problemen is jouw tweede natuur
- Zelfstandig kunnen werken zonder supervisie
- Je pikt nieuwe materie snel op en kan deze in de praktijk toepassen
- Klantgerichte mindset
- Sterke leiderschapskills
Diploma’s en certificaten :
- Master in Computer Science of gelijkwaardig door ervaring
- Dynamics 365 Customer Engagement certificaat
Talen :
- Nederlands
- Frans
- Engels
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