
 

 

 
Stichting RINIS zoekt een medior/senior 

 

Business (Informatie) Analist Gegevensverkeer 
 

Amstelveen  Fulltime  HBO/WO 
 
Je bent een ervaren Business (Informatie) Analist met een technische achtergrond gericht op gegevensverkeer en 
je wilt graag aan de slag binnen de e-overheid. Je bent een volwaardig sparringpartner voor DevOps, product-
owners en IT-architecten. Je hebt ervaring met uiteenlopende methoden van informatieuitwisseling. Je bent 
bekend met de technologie die deze uitwisselingen faciliteert en met berichtspecificaties. 
 
Takenpakket 
• Je verzamelt de requirements (zowel op technisch 

als procesmatig niveau) van de externe en interne 
klanten; 

• Je ondersteunt de accountmanager in het scherp 
krijgen van de klantvraag; 

• Je analyseert de requirements en vertaalt deze 
naar processen en flows; 

• Je zet de specificaties van de User Stories op; 
• Je maakt een functioneel en een technisch ontwerp 

van de gekozen oplossing; 
• Je ondersteunt de DevOps/testers en draagt bij aan 

het acceptatieproces. 
 

Functievereisten 
Als Business Analist beschik je over 
• Een afgeronde HBO of WO opleiding (bij voorkeur 

IT of Bedrijfskunde); 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden en ben 

je analytisch sterk; je bent vaardig in het schakelen 
met uiteenlopende stakeholders binnen het 
politieke spectrum; 

• Minimaal 3 jaar ervaring met het in kaart brengen 
van requirements, uitwerken van processen, 
opzetten van functioneel ontwerpen en schrijven 
van User Stories; 

 
Pré 
• Ervaring met Agile/Scrum werkwijze; 
• Een technische achtergrond; 
• Ervaring met berichtuitwisselingen, koppelingen, 

koppelvlakken, API’s en web/micro services; 
• Kennis en ervaring opgedaan binnen (semi) 

overheidssector;  
• Affiniteit met Informatiebeveiliging; 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse 

en Engelse taal; 
• Je bent een teamplayer. 
 

Dit zoek jij verder in een baan 
• Flexibele werktijden; 
• Thuiswerkmogelijkheden; 
• Opleidingsmogelijkheden; 
• ABP-pensioenregeling; 
• Een zelfstandige en afwisselende functie; 
• Marktconform salaris met een 13de maand; 
• Mogelijkheid om parttime te werken (minimum 

van 32 uur); 
• Als jij bij ons op je plek zit, wordt jouw tijdelijke 

contract omgezet in een contract voor onbepaalde 
tijd; 

• Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar 
staan we altijd voor open. Of je nu een week, een 
maand of een jaar bij ons werkt. 
 

Meer weten of solliciteren? 
Neem contact op met Eric van der Drift (Manager IT) 
06-12815090 of stuur je sollicitatie met je CV en 
motivatie naar sollicitatie@rinis.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt 
niet op prijs gesteld. 

 
Voor wie ga je werken 
Stichting RINIS is een organisatie die veilig, gegarandeerd, betrouwbaar elektronisch dataverkeer mogelijk maakt 
ten behoeve van organisaties met een publieke dienstverlening, en doet dat op een verfrissende en no nonsense 
manier. Tot onze klanten behoren ministeries, uitvoerings-organisaties van de overheid en private organisaties 
(zoals zorgverzekeraars en pensioenfondsen).  
Tegelijkertijd investeren wij in innovaties op basis van onder andere API's, containers (Docker, Kubernetes) en 
blockchain. Je maakt deel uit van een gedreven team dat meebouwt aan de e-overheid van de toekomst, in 
Nederland én Europa. Voor meer informatie zie onze website www.rinis.nl.  
Van onze medewerkers verwachten wij de volgende kerngedragingen: pro activiteit, besluitvorming in het team, 
vragen in belang van onze klanten/producten en transparantie. 
 


