Stater Belgium nv te 1000 Brussel, Kanselarijstraat 17A zoekt voor het ICT-departement
een enthousiaste en dynamische Functional Analyst (M/V).
Wij zijn een belangrijke dienstverlener voor de kredietmarkt zowel voor hypotheken als
consumentenkredieten en ondersteunen internationaal meer dan 50 hypothecaire
geldverstrekkers bij de behandeling en securitisatie van hun hypotheekportefeuille. Wij zijn
uitgegroeid tot een bedrijf met ongeveer 1000 enthousiaste medewerkers in Europa: in België
zijn wij momenteel met 200 medewerkers, maar groeien sterk door in 2019. Operational
excellence is de kerncompetentie van Stater. Wij bieden een brede selectie van producten en
services die wij op maat maken naar de eisen van de klant. Door haar unieke marktpositie is
Stater ook koploper als verstrekker van kennisgerelateerde producten in de hypotheekmarkt
en die van consumentenkredieten.

1 Functional Analyst
Je komt terecht in het team Functional Analysts. Je hebt alvast ervaring met de volgende
elementen:








Kennis van hypothecaire producten, consumentenmarkten, of specifieke ervaring
binnen de financiële markt is hierbij interessant.
Termen zoals Basel II, BRS, IFRS9 behoren tot je dagelijkse jargon.
Je maakt de functionele analyse in samenwerking met de interne/externe klant voor
het ontwerpen van nieuwe systemen of het aanpassen van bestaande applicaties.
Je bent zeer bewust van security en privacy aspecten en houdt hiermee rekening bij
de analyse.
Ervaring binnen een rol als Application Architecture en/of Scrum Master is een plus.
Gezonde interesse in de digitale trends wat betreft applicaties, online platformen is
uiteraard een plus.
Je beheerst het Nederlands en Frans zowel schriftelijk als gesproken.

Wij bieden:
Wij bieden je een leuke en afwisselende voltijdse functie, waarin je al je talenten kwijt
kunt en er ruimte is voor initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. Wij willen verder
bouwen aan ons kwaliteitsniveau. Er heerst bij ons een collegiale en informele sfeer
en een goede work-life balance. Bovendien bieden wij een marktconforme
bezoldiging, extra legale voordelen, ruime opleidingsmogelijkheden en interessante
projecten.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met onze afdeling HRM via e-mail naar hrm@stater.be

23/4/2019

Please note we do not accept speculative enquiries from recruitment agencies as we have a
Preferred Supplier List (PSL) in place.
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