IT Business Consultant m/v (32 – 36 uur per week)
Wij zijn voor diverse opdrachtgevers regelmatig op zoek naar ervaren (interim) professionals met expertise op
het werkgebied van IT Business Consultant.
Doel van de functie
De functie ‘IT Business Consultant’ richt zich specifiek op het ICT-aspect van de voertuigen. Je maakt onderdeel
uit van de teams die zich bezig houden met de aanschaf en introductie van de nieuwe voertuigen. Je maakt
vanuit je kennis van technische automatisering, configuratiemanagement en je begrip van
onderhoudsconcepten de vertaling van de behoeften van de business naar de ICT. Omgekeerd kun je vanuit de
door leveranciers aangeboden ICT de impact bepalen op de business. Je ondersteunt en adviseert de
organisatie vanuit die invalshoek bij de invoering van de nieuwe voertuigen.
Je denkt en werkt samen met de organisatie op strategisch en tactisch niveau.
Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor de invulling van de volgende activiteiten:
• Nader invullen van reeds opgestelde specificaties voor ICT in de nieuwe voertuigen, met name voor de
besturende ICT
• Mede toetsen van de specificaties tijdens de design reviews met een kritische gewetensrol voor de
bedrijfsonderdelen die eindverantwoordelijk zijn voor IT die het voertuig bestuurt.
• Begeleiden van testen in relatie tot de specificaties en het accepteren van eventuele afwijkingen daarvan
• Identificeren van de impact van de met de nieuwe voertuigen aangeboden ICT op de processen en
organisatie en het vertalen van die impact in gerichte maatregelen op het gebied van aanpassingen in de
processen, organisatie en/of ICT-voorzieningen
• Ondersteunen van de organisatie bij het vinden van ICT gerelateerde oplossingen
• Vertalen van veranderbehoeften naar ICT gerelateerde oplossingen en een bijbehorende aanpak
• In voorkomende gevallen opstellen van Quick Scans / businesscases/ etc.
• Analyse van knelpunten in de informatievoorziening of IT infrastructuur in relatie tot de ICT in het voertuig
Bij de invulling van deze werkzaamheden werk je samen met een ervaren interne business consultant

Functie eisen, Opleiding, Kennis en Werkervaring
Generiek
•
•
•
•
•
•
•

WO/HBO werk en denkniveau. Je denkt en werkt samen met de organisatie op strategisch niveau
en weet je omgeving te overtuigen van de toegevoegde waarde die je biedt.
Kennis van en minimaal 6 jaar ervaring in soortgelijke functies
Kennis van en ervaring met de inrichting van bedrijfsprocessen
Ruime ervaring met projecten en veranderprocessen
Ruime ervaring in het vertalen van business doelstellingen naar automatiseringsbehoeften
Kennis van en ervaring met gebruik van relevante methoden en technieken
(informatieplanning, Prince2, businesscase, informatieanalyse, etc)
Ervaren met communicatie op management- en directie niveau

Ervaring met
•
•
•
•

Organisatie- en ICT-ontwikkelingen vertalen naar kansen en bedreigingen
Bewaken afspraken in de informatieplanning en informatiearchitectuur
Bijdragen aan het realiseren van ICT-doestellingen
Signaleren van wensen en ontwikkelingen in de business

Inhoudelijk
•
•
•

Kennis en ervaring met technische industriële automatisering; het gaat hierbij om kennis van
besturing van machines, installaties, gebouwen en bij voorkeur voertuigen
Kennis van configuratiemanagement. Traceability, configuratie-items, inbouwmomenten,
geldigheid van configuraties zijn voor jou bekende begrippen bijvoorbeeld uit de auto-industrie of
machinebouw
Globaal begrip van onderhoudsconcepten; je doorgrondt op basis waarvan onderhoud aan
installaties verricht moeten worden, je weet wat onderhoudsschema’s zijn, hoe die zich
verhouden tot configuraties, wat prestaties zijn en hoe die het onderhoud sturen.

Gedrag, Vaardigheden/ Competenties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pro-actief en initiatiefrijk met vertrouwenwekkende klant- en servicegerichte instelling
Praktische en hands-on instelling
Groot probleemoplossend vermogen
Overtuigingskracht en analytisch sterk ontwikkeld,
Doorzettingsvermogen, stressbestendig.
In staat prioriteiten te stellen en hoofd- van bijzaken te onderscheiden.
Gestructureerde en accurate, maar ook pragmatische werkwijze.
Flexibel inspelend op onverwachte situaties, zelfverzekerd en besluitvaardig.
Zelfstandig, maar ook een teamplayer;
Het geven van mondelinge en schriftelijke adviezen aan management
In staat kennis en ervaring over te dragen
Bekend met financiële concepten als CAPEX en OPEX
In staat ROI en TCO analyses te maken
Organisatiebewust en zichtbaar

Geïnteresseerd?
Voldoe je aan bovenstaand profiel en lijkt een kennismaking je nuttig?
Reageer dan d.m.v. een motivatiebrief en curriculum vitae naar Simon Ririassa via simon@ri-source.nl
Heb je vragen, dan kun je ook telefonisch contact opnemen met Simon Ririassa via 010 – 8929500.

