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11. BUSINESS ANALIST
OOK GENOEMD: functioneel analist, supply network analyst, business 

process analyst, logistiek engineer, supply chain consultant 

© Walter Saenen



 Jij werkt op kantoor, je werkt vooral via je 
computer of je bent in vergadering.

 Jij bent de connectie tussen de ‘business’ (verkoop 
en dagelijkse werking) en de IT-afdeling.

 Je analyseert de dagelijkse werking van je 
bedrijf. Jij vergadert veel met collega’s van 
verschillende afdelingen.

 Je bedenkt verbeteringen, zodat je bedrijf 
vlotter werkt.

 Je vertaalt deze verbeteringen naar ‘specificaties’: 
dat zijn technische beschrijvingen waarmee de 
IT-afdeling computerprogramma’s programmeert 
of aanpast.

 Jij leidt je collega’s op om de computerprogramma’s 
te gebruiken.

 Je schrijft gedetailleerde rapporten over je werk.

LOON STARTER

Brutoloon tussen 
€ 2.500 – € 3.000

Auto, gsm en 
laptop zijn vaak 
onderdeel van je 
loonpakket.

WERKREGELING

Je werkt meestal 
overdag.

TAKEN We focussen hier op 
het profiel van een 
IT business analist. 



Master-diploma: in 
Informatica Management, 
Handelsingenieur, Supply 
Chain Management, 
Maritieme wetenschappen.

Bij sommige bedrijven kan 
ook een bachelor-diploma 
supply chain management of 
logistiek management 
volstaan. 

 Je bent kritisch: je denkt na en stelt 
dingen in vraag.
 Je zoekt oplossingen voor complexe 

problemen.
 Als business analist bij een 

havenbedrijf heb je een goed inzicht 
nodig in de logistieke keten (supply
chain), maritiem en transport
 Je kan helder en overtuigend 

communiceren.
 Je hebt een analytisch en 

innovatief denkvermogen
 Je werkt graag in team maar kan ook 

goed zelfstandig werken.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

HEB JE GEEN BACHELOR 
OF MASTER DIPLOMA?

Dan is het moeilijk om als business 
analist te starten.



WAAR WERK JE?

Business analist is een knelpunt-
beroep dat in veel bedrijven in de 
haven gezocht wordt.
Zowel productiebedrijven, logistieke 
bedrijven als consultancykantoren 
hebben vacatures voor business 
analist. 

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Management of directie 



 Waar vind je meer info over deze job?

VDAB beroep: https://www.vdab.be/beroep/4cc66779-d4a1-4a8a-8516-
291d9a60c923/business-analist#belangrijkste-vaardigheden

MEER INFO

https://www.vdab.be/beroep/4cc66779-d4a1-4a8a-8516-291d9a60c923/business-analist#belangrijkste-vaardigheden


Bekijk het volledige overzicht met 
mobiliteitsoplossingen op de website van Port of Antwerp: 

 Waterbus: vaste vaarroute van Hemiksem tot Lillo – opstapplaats onder 
andere aan Steen www.dewaterbus.be

 Fietsbus: gratis fietsbus om de Schelde over te steken ter hoogte van de 
Tijsmans- en Liefkenshoektunnel www.portofantwerp.com/nl/fietsbus

 Pendelbus: Iedereen kan de Pendelbus reserveren, op voorwaarde dat het 
bedrijf waar je werkt, is aangesloten. Zowel op linkeroever als op 
rechterover zijn er verschillende routes, van Sint-Niklaas, Beveren, Kallo, 
Merksem, … http://www.pendelbushaven.be/routes.html

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven?

http://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer
http://www.dewaterbus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/fietsbus
http://www.pendelbushaven.be/routes.html


 Bedrijfsbus – i-Bus: Werknemers (ook uitzendkrachten en jobstudenten) 
van Covestro, Evonik, Ineos, Lanxess, Bayer en Inovyn kunnen met de i-
Bus van en naar het werk pendelen. http://www.i-bus.be/

 Andere bedrijven, zoals BASF, Total en ExxonMobil voorzien ook collectief 
vervoer voor hun werknemers. Vraag het aan het bedrijf of interimkantoor 
waar je wil solliciteren: biedt jouw toekomstige werkgever collectief vervoer 
aan? Rijdt er een bus bij jou in de buurt?

 Carpoolplatform: https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-
werkverkeer#collectiefvervoer

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven? (deel 2)

http://www.i-bus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer#collectiefvervoer
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