
Interesse?
Vul het formulier in op onze jobpagina of mail ons op careers@linearity.be en vertel ons waarom jij een

goede match zou zijn!

Linearity BV | Nieuwlandlaan 111, 3200 Aarschot | careers@linearity.be | https://linearity.be/jobs/

Autonome teamspirit die initiatief durft te nemen
Resultaatgericht en oplossingsgericht werken
Affiniteit met financiële bedrijfsprocessen
Leergierig en klantgericht
Stressbestendig & positief ingesteld
Open-minded

Samenwerken in een flexibel en multidisciplinair team
Je werkt samen met de Business Analist en de developers
Je vertaalt business requirements en specificaties naar taken waarmee developers zelfstandig aan de slag kunnen.
Waar nodig sta je hen ook bij bij de uitwerking ervan
Je volgt de planning en de ontwikkeling op tijdens de dagelijkse stand-up meetings
Je beschrijft en staat in voor de unit-, UI- en non-regressie en functionele acceptatietesten
Je documenteert de business flows

Functieomschrijving

Hoe ziet jouw persoonlijkheid er uit?

Master of Bachelor diploma
Minimum 2 jaar relevante werkervaring
Grondige kennis van : Word, Excel, SQL (voor data analyse en modeling)
BPMN, UML, user story’s, … hebben voor jou geen geheimen 
Meegenomen is het kunnen lezen van broncode in C# en/of Angular
Vloeiend Nederlands en een goede kennis van het Engels
Kennis van het Frans is zeker een pluspunt

Functievereisten

Functioneel Analist

Wat bieden wij jou?
Een vast contract met aantrekkelijk salaris, gebaseerd op je kwalificaties en ervaring.
Extra voordelen zoals een bedrijfswagen of mobiliteitsvergoeding, maaltijdcheques, laptop, groeps- en
hospitalisatieverzekering, thuiswerkvergoeding.
Een ambitieus en dynamisch team waar initiatief en inzet echt gewaardeerd wordt en een open, informele
communicatiestijl heerst.
Een goede begeleiding, veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en “mee”groeimogelijkheden in een groeiend
bedrijf.
Een vlotte bereikbaarheid zonder file leed: onze nieuwe kantoren liggen op 3 minuten wandelen van het
treinstation van Aarschot en dichtbij afrit 22 van de E314 snelweg (Hasselt-Leuven-Brussel).
Regelmatig thuiswerk is eveneens ingeburgerd om rustig en gefocust te kunnen werken.
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