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Profile
Ik ben een Business Analist met
een brede interesse en meer dan
30 jaar ervaring in ICT dat
oplossingsgericht en hands-on is
om eigenhandig in de code te
duiken en problemen op te
lossen. Vanaf 01.07.2018 ben ik
freelance beschikbaar via GRitso
(0693.779.929)
oplossingsgericht problemen analyseren en
ontwikkeling
Streeft naar continue verbetering en persoonlijke
vernieuwing - ben bereid mij bij te scholen
krijg een kick van het oplossen van IT-problemen

Professional Development
Tot 30/06/2018 was ik 31 jaar werkzaam in de hoofdzetel van de Elektriciteitssector als Business Analist –
kaderfunctie bij GBS ENGIE – in een service center van een aantal bedrijven binnen de Elektriciteitssector.
Ik heb nooit in de IT afdeling zelf gewerkt doch steeds in de Business (Helpdesk - Infocenter –
personeelsdiensten - HRIS – Compensation&Benefits – Pensions - Controles - Service Center).
Mijn passie was vooral IT waardoor ik steeds aangesproken werd als gesprekspartner tussen Business en IT
en later voor automatisering van complexe berekeningen (pensioenen – groepsverzekeringen) –
automatisering van repetitieve taken en rapporteringen.
Ik heb dan ook een algemene kennis van MS ACCESS – MS Excell – Visual Basic en PA SAP-modules.

Education
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Competencies, expertise domains and certifications

•

Talen
o
o

•

Vaardigheden
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Actieve kennis van Nederlands (moedertaal) en Frans
Goede passieve en voldoende technische kennis van het Engels

SAP
SIGEDIS controles
Ad hoc query (rapportering)
HR Browser (rapporterig)
SQL
Microsoft Visual Basic
Microsoft Excell
Microsoft Access
Pensioenberekeningen
Rapporteringen
Interne Cotroles (administratieve dossiers)
Belcotax
Payroll

Bekwaamheden – talenten - capaciteiten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vlot in het numerieke denken
Pragmatische en hoge reaktiesnelheid
Creatieve ingesteldheid en nauwgezetheid
Analytische geest - zin voor analyse en synthese
Gevoel voor discretie
Leergierig
Stressbestendig om kordaat productie-interventies tot een goed eind te brengen
Vooruitdenkend en neem initiatief
Streef naar continue verbetering en persoonlijke vernieuwing.
Ben bereid mij on-the-spot in te werken in de gebruikte technologieën en processen.
Als probleemoplosser sta ik in voor de technische analyse van problemen en zorg je voor
oplossingen of assisteer bij de realisatie ervan.
Beschik over een “allround” ingesteldheid (van concept tot uitvoering, van ‘nieuwe
ontwikkelingen’ tot ‘opkuisen’ van verouderde zaken, van proactieve opvolging tot oplossen
van problemen in crisissituaties)

Interests
o
o
o

Lopen, fitness en zwemmen
Culturele en Sociale events
Reizen
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