VIRTEO
Virteo (www.virteo.com) is een Belgische innovatieve FinTech speler met internationale ambities en een
absolute gamechanger!
Bedrijven en publieke instanties kunnen via ons uniek SaaS platform het interne aanmaningsproces en
het externe invorderproces van onbetaalde facturen en andere vorderingen sneller en goedkoper
maken, en tegelijk komaf maken met onterechte kosten en onethische praktijken. Onze leefwereld is
de juridische sector (voornamelijk gerechtsdeurwaarders en advocaten) en hun band met het orderto-cash proces van bedrijven.
Naast het bouwen en onderhouden van onze eigen producten voeren wij ook een beperkt aantal
complexe en uitdagende projecten uit. Zo vernieuwen we bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van
de online banking omgeving van een grote bank. Onze focus ligt op businessmodel innovatie,
technologie en usability.
Om onze doelen en dromen te realiseren investeren wij keihard in ons team, onze mensen. We hebben
een topteam met top-skills, wat ons uitdaagt een topwerkgever te zijn en om de ruimte te creëren
waarin je je verder kan ontwikkelen. Onze kernwaarden zijn authenticiteit, respect en vrijheid.
We vinden het belangrijk dat je jezelf goed en betrokken voelt bij Virteo. Daarom gaan we voluit voor
het nieuwe werken, waar traditionele hiërarchie en vaste uren plaats maken voor een informele en
vlakke structuur met flexibiliteit in plaats en tijd en met collega’s waar je kan op rekenen.
Om ons team in Mechelen te versterken en onze groei mee te ondersteunen zoeken wij een

ICT Business Consultant / Analyst
Wat doe je
•
•
•
•
•
•

Je bent dé schakel tussen de business en IT. Daarvoor sta je in nauw contact met onze klanten.
In meetings verzamel je alle nodige informatie voor de procesanalyse.
Je vertaalt de behoeften van de business naar systemen, applicaties en andere oplossingen.
Je hebt oog voor analyse en evolutie, innovatie en alternatieven, centralisatie en methodologie.
Je beheert de uitwisseling van informatie, zodat de expertise binnen de organisatie groeit.
Trajectbegeleiding van A tot Z. Je beheert je eigen projecten.

Vaardigheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestructureerd en planmatig werken.
Energiek en gepassioneerd door IT projecten.
Een krak in het in kaart brengen van processen.
Je communiceert op een heldere manier, durft duidelijk te argumenteren.
Je trekt in je ééntje goed je plan maar ook binnen een team voel je je als een vis in het water.
Op je lauweren rusten is niets voor jou. Je wilt vooruit en bent niet bang om zélf initiatief te
nemen.
Nederlands en Engels spreek je met gemak. Frans is een troef.
Bachelor diploma informatica/rechten/rechtspraktijk of gelijkwaardig door ervaring.
Minstens 2 jaar ervaring in een soortgelijke rol.

Waarom jij bij Virteo wil werken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samenwerken met enthousiaste collega’s met ruimte voor je eigen visies
Regelmatig een feestje of (buitenlands) team event
Tweewekelijks Friday company lunches, altijd vers fruit en goede koffie!
Investeren in je persoonlijke ontwikkeling en permanente upgrade van je vakkennis
Teamspirit en work-life balans zijn topprioriteiten
Flexibel werken in tijd en plaats
Aantrekkelijk loonpakket met extralegale voordelen
Degelijke bedrijfswagen of mobiliteitsbudget
Deel uitmaken van een groeiende omgeving
Werken in het industrieterrein Mechelen Noord, goed bereikbaar en veel faciliteiten

Is je interesse gewekt? Mail dan nu naar jobs@virteo.com !

www.virteo.com
www.facebook.com/virteo
www.linkedin.com/virteo

