SCRUM Business Analist / Development Engineer (40 uur)
Over SEVENTREES
SEVENTREES is een jong consulting bedrijf gespecialiseerd in project-, programma- en interim management en
het leveren van business analisten. Wij helpen onze klanten met advies en ondersteuning bij business- en IT
vraagstukken.
SEVENTREES is een commerciële organisatie met oog voor zijn medewerkers, de klant, én de sociale aspecten
van het werk. SEVENTREES 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. Dit doen wij voornamelijk volgens het Agile
principe. De conventionele rollen van programma- en projectmanager laten wij dus ook (gedeeltelijk) los.
SEVENTREES zoekt enthousiaste professionals met ervaring in de bancaire sector die out of the box kunnen
denken en pragmatisch zijn ingesteld, die het leuk vinden om te onderzoeken hoe mensen, strategie, IT en
wetgeving de toekomst van onze klanten beïnvloeden. En om dit te vertalen naar adviezen en oplossingen voor
onze klanten.
SEVENTREES werkt voor veel klanten die het SCRUM / Agile principe hanteren. Dit betekent dat de
conventionele rollen van Programma-, Projectmanager en Business Analist anders zijn ingericht en een
consultant vaak meewerkend is in een multidisciplinair team.
In de praktijk houdt dit in dat je als Product Owner, Scrum Master, Developer, Business Analist of Project
Manager geplaatst kan worden bij een van onze klanten. Afhankelijk van je ervaring, ambitie en functioneren
kan je in één of meerdere rollen worden geplaatst.
Werkzaamheden
De Business Analist / Development Engineer die wij zoeken vindt het leuk om midden in een organisatie te
staan. Het is iemand die brede inhoudelijke kennis van zaken heeft in de bancaire sector, die met goede sociale
vaardigheden een brug weet te slaan tussen de IT en business en die dit alles in een SCRUM / Agile omgeving
kan realiseren.
Klinkt mooi, maar wat ga je dan doen:
-

Je bereidt userstories voor en beantwoordt hier vragen over, zodat ontwikkelaars efficiënt kunnen
ontwikkelen. Zoals userstories die de wettelijke richtlijnen voor het bewaren van persoonsgegevens in
een CRM systeem omschrijven.

-

Je verduidelijkt en transformeert functionele wensen en eisen naar oplossingen. Is de applicatie nog
werkbaar voor de gebruikers nadat deze is aangepast ten behoeve van een aankomende wetgeving?

-

Je voert impact-analyses uit op huidige en reeds geïmplementeerde changes. Wat staat onze klant te
doen wanneer er een applicatie met cruciale data uitvalt, hoe wordt dit opgelost en hoe lang mag dit
(wettelijk) duren?

-

Je bent verantwoordelijk voor de vastlegging van deze changes. Wanneer een applicatie wordt
aangepast moet de gebruiker worden ingelicht, de processen worden beschreven en gedocumenteerd
en monitoring worden ingeregeld.

-

Samen met de Product Owner en andere stakeholders regel jij dat het SCRUMteam met concrete
stories aan de slag kan om zo succesvol te worden en te blijven!

Profiel
SEVENTREES is dus op zoek naar enthousiaste professionals 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 SEVENTREES. Om in aanmerking te komen voor
deze functie moet je nog wel 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, MIFID, 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.
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
SEVENTREES 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. 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 SEVENTREES is uitgebreid en
bestaat uit een aantal van de grootste en spannendste bedrijven in Nederland.
Daarnaast is er om de maand een diner en/of uitje met alle medewerkers van SEVENTREES. Wij wisselen
formele en informele meetings met elkaar af. Zo is er dus ruimte voor inhoudelijke discussies en voor leuke
buitenschoolse activiteiten! Bezoek ook www.seven-trees.nl om een betere indruk te krijgen.

Contact
Interesse of vragen? Stuur dan jouw CV naar hr@seven-trees.nl. Zorg dat jouw CV echt vertelt wie jij bent, wat
jouw persoonlijke ervaring is, waar je naar op zoek bent en geef ook expliciet aan waarom nu. Geen holle
frasen of onduidelijke verhalen want zo zijn we niet bij SEVENTREES. Voeg je adres en telefoonnummer toe
zodat we persoonlijk kunnen benaderen wanneer we geïnteresseerd zijn. De sollicitatie bestaat uit 2
gesprekken en een uitgebreide referentiecheck. Stuur nu je CV op en misschien spreken we je dan snel!

