
 

 

 

Junior Functional Analyst 

Over Smals 
 
Smals realiseert innovatieve ICT-projecten en diensten voor werk, gezin en gezondheid voor instellingen uit de 
sociale zekerheid en de gezondheidszorg. ICT for society is voor ons meer dan een slogan: we spelen een 
sleutelrol in de verdere informatisering van de sociale zekerheid en gezondheidszorg. We namen onder andere 
deel aan de ontwikkeling van de toepassing student@work en werken mee aan de uitbouw van de G-Cloud, de 
Belgische overheidscloud. Onze 2065 medewerkers bouwen dus elke dag mee aan complexe ICT-services met 
een positieve impact op de hele samenleving. 
 
Functie 
 
Als Junior Functional Analyst vorm je een brugfiguur tussen de business en de technische teams waarbij je de 
business requirements vertaalt naar functionele specificaties voor het ontwikkelteam. Je challenget de 
behoeften waar nodig op vlak van complexiteit, efficiëntie en haalbaarheid. 

In dit kader werk je de data- en functionele modellen uit en ga je aan de slag met modelleringstools (zoals 
UML). Al naargelang je interesse neem je al dan niet het technisch ontwerp voor je rekening. 

Tevens zorg je voor de nodige afstemming met een kennisoverdracht tussen alle betrokken partijen, zowel 
binnen business als ICT. Je werkt dus nauw samen met de ontwikkelteams met als doel de planning, het 
ontwikkelproces en de oplevering op te volgen. 

Je neemt eveneens de kwaliteitscontrole en functionele testing voor je rekening van de ontwikkelde applicatie. 

Je biedt ondersteuning bij productieproblemen, stelt gebruikershandleidingen op en staat eventueel ook in 
voor het opleiden van gebruikers. 
 
 



 

 Profiel 
 
Je behaalde een universitair diploma in een informaticarichting en beschikt over een basiskennis van de 
analysemethode UML en OO ontwikkeling. 
 
Je bent analytisch sterk, werkt accuraat en bent probleemoplossend ingesteld. 
 
Proactieve communicatieskills en relationele vaardigheden leiden je naar de juiste personen, vragen, 
antwoorden en oplossingen. 
 
Gestructureerd, plan- en procesmatig werken stelt je in staat om de termijnen te respecteren bij je opdrachten. 
Je bent verantwoordelijk, flexibel en je hebt tevens zin voor initiatief. 
 
Je beschikt over een passieve kennis van het Frans. 
 
 
Aanbod 
 
Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in 
application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en 
carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en 
leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. 
Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en is gevestigd tegenover het station Brussel Zuid. Bovendien 
voert Smals een gelijkekansenbeleid en is zij al voor het vijftiende jaar op rij een Top Employer! 
 
 
Contact 
 
Geïnteresseerd? Solliciteer online of stuur je cv naar het adres jobs@smals.be. 
Ook je eventuele vragen zijn welkom op dit adres. 
 
Smals 
Dienst Rekrutering 
Fonsnylaan 20 
1060 Brussel 
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