Business Consultant
Functieomschrijving
Als Business Consultant werk je op het raakvlak tussen business en techniek. Je weet je weg te vinden
binnen de techniek en beheerst de AET producten perfect, zonder daarbij de business kant uit het oog te
verliezen.
Wij zoeken mensen die communicatief vaardig zijn en over technisch inzicht beschikken.
Als Business Consultant houdt je je bezig met:
-

Het voeren van (functionele) ontwerpgesprekken met projectklanten.
Het vaststellen en vastleggen van functionele eisen en wensen van de klant.
Het bijhouden van de functionele mogelijkheden van de producten van AET en gerelateerde
producten van andere leveranciers.
Het maken en bijhouden van een functioneel ontwerp waarin de eisen/wensen van de klant
worden ingevuld door beschikbare producten (van AET en anderen).
Voor alle betrokkenen binnen een project het aanspreekpunt zijn voor functionele zaken.
Het assisteren van de Technical Consultant om functionele eisen te vertalen in technische
inrichtingen en specifieke configuraties.
Het assisteren van de Project Manager in het vaststellen van projectbehoeften, kosten en
doorlooptijden op basis van de functionele eisen.
Het geven van feedback aan en het proactief meedenken over mogelijke verbeteringen van de
AET organisatie en haar producten.

Functie-eisen
De Business Consultant die wij zoeken:
-

Heeft een HBO+ of academisch werk- en denkniveau.
Heeft circa 5 jaar relevante ervaring in klant-specifieke softwareprojecten.
Heeft bewezen dat hij/zij de functionele wensen van klanten kan achterhalen en vastleggen,
zodat deze kunnen worden vertaald in een softwareoplossing.
Heeft bij voorkeur ervaring met security-gerelateerde softwareoplossingen, bijvoorbeeld op het
gebied van Identity Management, Access Management, Encryptie of PKI.
Heeft een vloeiende beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en schrift.

De persoon die wij zoeken:
-

Voelt zich thuis in een groeiende dynamische organisatie.
Kan goed werken in een projectteam, enige projectmanagementervaring is daarbij een pre.
Kan professioneel communiceren met zowel technische als niet-technische projectleden

