IT Business Relationship Officer – domein Daily
Banking
Mijn toekomstige werkomgeving
Bpost bank is het resultaat van een 50/50-partnership tussen bpost en BNP Paribas
Fortis en wordt volledig autonoom bestuurd binnen een kader van gelijkwaardigheid
tussen de twee aandeelhouders.
bpost speelt de rol van de exclusieve verdeler voor de producten die
gecommercialiseerd worden door bpost bank. Bovendien genieten wij van de bancaire
knowhow van de BNP Paribasgroep voor de ontwikkeling en lancering van onze
producten.
Sedert haar oprichting in 1995 is bpost bank een volwaardige bank geworden, met een
compleet gamma aan eenvoudige bank- en verzekeringsproducten. Ze heeft zich
gepositioneerd als een bank met een gezicht, waar iedereen zich toe kan richten.
bpost bank beheert de dag van vandaag 10 miljard euro aan activa voor rekening van
meer dan 1,1 miljoen klanten
Missie
De missie bestaat er in om, vanuit het departement IT, de relatie met de Business te
verzekeren en te onderhouden om zo hun behoeften te begrijpen, te analyseren en te
vertalen in solide applicaties die noodzakelijk zijn voor de goede werking van elke
business activiteit.
De medewerkers werken in project modus in functie van hun kennis en competenties
enerzijds, en in functie van de behoeften en prioriteiten van de projecten anderzijds.
De dienst dekt alle bancaire domeinen (Daily, Save&Invest, Kredieten, Channels,
Finance). Vandaag wensen wij het team te versterken met een enthousiaste en
competente BRO die gespecialiseerd is in Daily banking.
Sleuteltaken
•

U blijft op de hoogte van de evoluties binnen het bancaire domein, en u
ontwikkelt zo een goed begrip van de Business, zijn objectieven, noden en
verdere ontwikkelingen.

•

Functionele analyse:
o

In nauwe samenspraak met de business analysten de projecten
analyseren, met bijzondere aandacht voor de specifieken behoeften, de
complexiteit, de (bancaire) risico’s en rekening houdend met de
architectuur, de bestaande applicaties en mogelijkheden.

o

De analyses presenteren en laten valideren door de diverse partijen
(zowel IT als Business en waar nodig door externe partners).

•

Functionele assistentie van de IT Development Factory bij de realisatie van de
projecten steeds in samenspraak met de IT-architect en de Application
Development Manager. Verder rapporteert u rechtstreeks aan de Application
Development Manager.

•

De System Integration Tests en de IT non-regressie tests definiëren,
uitschrijven, plannen, uitvoeren en evalueren.
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•

4th level support in samenwerking met Process Management : in geval van
anomalie en/of dysfunctioneren : de nodige verbeteringen, aanpassingen of
wijzigingen laten aanbrengen aan de applicaties.

•

Een kwalitatieve transversale IT-documentatie op punt stellen en up-to-date
houden.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U heeft een Master ICT, Management Information of gelijkwaardige kennis door
ervaring.
U beschikt over een grondige bancaire ervaring, zowel technisch als functioneel.
U bent uitgesproken analytisch ingesteld, en u gaat voor resultaat.
Kennis van de bancaire applicatie Sopra Banking Thaler als van Cobol
programmatie en SQL-scripting zijn pluspunten.
U werkt autonoom maar getuigt eveneens van een prima teamgeest.
U beschikt over uitstekende communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als
mondeling.
U beschikt eveneens over de nodige overtuigingskracht.
U bent project en change-minded.
U beheerst het Engels en heeft een zeer goede praktische kennis van de 2e
landstaal.

Wij bieden
•

•
•
•
•

De mogelijkheid om uw ervaring verder uit te breiden en te diversifiëren in een
dynamisch en stimulerend werkkader in volle ontwikkeling, met rechtstreeks
zicht op alle radertjes en activiteiten van de Bank.
Een werkkader in volle ontwikkeling, en de mogelijkheid om talrijke uitdagingen
aan te nemen in een bank op mensenmaat.
Een contract van onbepaalde duur.
Een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen, in functie van uw
ervaring en competenties.
Een tewerkstelling in hartje Brussel, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar
vervoer.

Interesse?
Solliciteer online.
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