Familiebedrijf Peka Kroef B.V. is specialist in verse, gekoelde
aardappelproducten. Sinds 1970 verleggen wij voortdurend de
grenzen van onze producten: nog verser, nog gemakkelijker, nog
lekkerder. Peka Kroef is een snelgroeiend en innovatief bedrijf.
Dagelijks zijn op onze locaties in Odiliapeel, Asten en Venray
circa 340 medewerkers werkzaam voor onze klanten. Onder
onze eigen labels en de huismerken van grote Europese Retailers,
werken wij aan een brede range van aardappelproducten. Onder
het label Peka Freshline leveren wij diverse aardappelproducten
voor Foodservice-bedrijven, zoals horeca en cateraars. Op beide
markten is Peka Kroef marktleider. De onderneming is onder
andere FSSC 22000 en IFS gecertificeerd.

Wegens voortgaande groei zijn wij voor onze vestiging in Odiliapeel op zoek naar kandidaten voor de functie van:

BUSINESS ANALIST
DE FUNCTIE
Ben jij op zoek naar een uitdagende en afwisselende
functie op het snijvlak van Business en IT en heb je een
drive de beste te willen zijn in jouw vakgebied?
Dan is deze functie iets voor jou! Als Business Analist bij
Peka Kroef vorm je de schakel tussen softwareontwikkelaars
en gebruikers. Je voert analyses uit op een continue stroom
aan wensen en eisen vanuit de organisatie. Je identificeert
de scope en doel van het project en vertaalt de behoefte
naar mogelijke oplossingen.

ERP en MES en wordt wegwijs gemaakt in de belangrijkste
ondersteunende applicaties. Na enkele maanden neem
je beheertaken over en ga je zelfstandig aan de slag met
diverse projecten.
ONS AANBOD
Wij bieden een interessante functie in een dynamische,
vooruitstrevende en internationale georiënteerde
onderneming met uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden. Je werkomgeving is enerverend en
volop in ontwikkeling.

Door jouw analytische vaardigheden kun jij de
bedrijfsprocessen en informatiestromen helder en
overzichtelijk in kaart brengen. Jij realiseert vanuit de
analyse het functioneel ontwerp. Dit weet jij daarna
zelf of samen met andere collega’s om te zetten in een
technisch ontwerp. Nadat de softwareontwikkelaar het
heeft opgeleverd, test jij de software. Van het ontwikkelen
van een blauwdruk en het implementeren van het systeem
tot aan de livegang. Je bent bij alle fases betrokken.
Daarbij heb je ook oog voor de eindgebruiker die je
ondersteunt en traint en voorziet van de juiste oplever- en
of werkinstructies.

DE KANDIDAAT
Je beschikt over een Hbo werk- en denkniveau, hebt
affiniteit met IT en bij voorkeur een bedrijfskundige
achtergrond.
Inhoudelijke IT kennis is mooi meegenomen, maar soft skills
als initiatief nemen, inlevingsvermogen, communicatieve
vaardigheden, in een team werken en passie zijn een echte pre!
Daarnaast beschik je over uitstekende Nederlandse én
Engelse communicatie skills, ben je leergierig, gedreven
en flexibel ingesteld en kun je zelfstandig en nauwkeurig
werken.

Je staat er niet alleen voor maar maakt onderdeel uit van
het snelgroeiende en ambitieuze IT Team, bestaande uit
10 personen. Natuurlijk gooien wij jou niet meteen in
het diepe. Je wordt gekoppeld aan een ervaren Business
Analist met als doel jou in hoog tempo door te ontwikkelen.
Daarbij krijg je een passend opleidingsprogramma.
Je leert je weg te vinden in onze kernbedrijfsapplicaties

INTERESSE?
Stuur je duidelijke motivatie, vergezeld van een curriculum
vitae per e-mail aan:
jack.rademakers@pekakroef.com
Nadere informatie is mogelijk via nummer:
+31 413 27 92 69 (Louis Hartjes, IT Manager)
Neem voor overige info een kijkje op: www.pekakroef.com

