
De Business Analist is een onmisbare schakel tussen de business en de ICT. Je werkt voor 
een of meer afdelingen van DSW en zorgt ervoor dat belangrijke beslissingen onderbouwd 
genomen kunnen worden door het schrijven van heldere impactanalyses. Door je van nature 
kritische houding fungeer je als klankbord en geef je gevraagd, maar soms ook ongevraagd 
advies. Daarnaast ben je in staat om in processen te denken, waarbij je knelpunten 
opmerkt en ruimte ziet voor verbeteringen. Dit doe je binnen systemen, maar ook binnen 
bedrijfsprocessen en -procedures. Door je inzicht in de processen ben je in staat om de 
behoefte van de business te voorzien, te begrijpen en te vertalen naar concrete oplossingen. 
Je verwoordt deze in goed doordachte ontwerpen en testscripts. 

Als je daarnaast sterk bent op organisatorisch gebied, is het mogelijk om ook de rol van 
projectleider op je te nemen.

Jij bent onze ideale Business Analist als je:
• Een proactieve houding hebt
• Je mondeling en schriftelijk goed kan uitdrukken
• Analytisch sterk bent. Je gebruikt je gezonde verstand en je kunt snel nieuwe informatie en 

ideeën opnemen, analyseren en verwerken
• Een stevige persoonlijkheid hebt en ook met tegenwind draagvlak en steun weet te vinden 

voor innovaties
• Een WO-opleiding hebt afgerond. Dit hoeft geen ICT-opleiding te zijn, ook afgestudeerden 

van andere bètarichtingen worden uitgenodigd om te solliciteren
• Ervaring als Business Analist is een pré, maar niet noodzakelijk

Wij bieden:
• Een professionele en tegelijk informele werkomgeving
• Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
• Uitdaging in de vorm van eigen initiatief en verantwoordelijkheid
• Balans tussen werk en privé

Overtuigd en direct solliciteren? Ga dan naar de vacature op werkenbijdsw.nl en misschien 
ben jij binnenkort onze nieuwe collega!

Is je interesse gewekt maar heb je nog vragen? Neem dan contact op met Victor Hettyey 
(Afdelingshoofd P&O) via  (010) 2466 440 of stel je vragen per mail: ictwerving@dsw.nl.

Business Analist

Solliciteren
Enthousiast geraakt? Mooi! Reageren kan  
via werkenbijdsw.nl

Daarom DSW Zorgverzekeraar!

• We stimuleren je ontwikkeling met een prima 
studieregeling. Studiekosten worden niet 
alleen vaak tot 100% vergoed, we stellen hier 
ook tijd voor beschikbaar

• Bij DSW kopen we geen systemen als we het 
zelf beter kunnen maken: we bouwen dan ook 
(bijna) alle applicaties zelf

• Je wordt uitgedaagd en het werk moet af, 
maar wij vinden een goede balans tussen werk 
en privé ook belangrijk

• DSW is heel goed bereikbaar. Bijna al je 
collega’s werken op het hoofdkantoor in 
Schiedam

• DSW is groot genoeg om echt onderscheidend 
te kunnen zijn: medewerkers van DSW houden 
van de uitdagingen die de complexiteit en de 
verscheidenheid bieden

•	 Tegelijk	is	DSW	klein	genoeg	om	de	flexibiliteit	
en snelheid in het werk niet te verliezen


