Cogenius is een jong en groeiend bedrijf dat softwaretoepassingen ontwikkelt voor een specifieke niche: de
energiemarkt. We verlenen diensten aan verschillende marktsegmenten binnen de energiesector, waaronder
energieleveranciers, netbeheerders, energieproducenten en de industrie zelf.
Bij Cogenius overstijgen we de zuivere softwareontwikkeling en nemen we ook een consultancy rol op via het
aanreiken van oplossingen op maat. De laatste jaren werd er intensief gewerkt aan het uitbouwen van een modulair
platform waarmee wij de behoeften van onze klanten kunnen vervullen. Ondertussen is de tweede generatie van dit
platform beschikbaar op de markt. Dynamiek, flexibiliteit, respect, kwaliteit, kostenefficiëntie en transparantie staan
bij ons met stip op één.
Cogenius is gevestigd in het bedrijvencentrum Blue Oak.
Hier heerst een open familiale sfeer met korte rapporteringslijnen, een vlakke structuur en
 een dynamische omgeving
 sterke focus op de klant
 teamwerk en overleg
 plaats voor ondernemen en meedenken voor alle medewerkers

Business analyst/project manager (m/v)
Functie
In jouw rol van business analist ben je de brug tussen de klant en developers. Je brengt de wensen van de klant in kaart
en vertaalt deze in een technische oplossing die door ons team van developers kan worden uitgewerkt. Je zorgt voor
een oplossing die afgestemd is op het bedrijfsmodel, de processen, de organisatie en de diensten van de klant.
Daarnaast zal je in het development team ook zelf meewerken aan de verdere uitbouw van onze toepassingen. Je komt
terecht in een uitdagende omgeving binnen de boeiende branche van de energiemarkt.
Profiel











Je volgde een opleiding informatica (bachelor of master) of gelijkgesteld door ervaring
Je hebt reeds ervaring en expertise in business proces design en procesanalyse of je bent door andere
opgebouwde kennis klaar om deze stap te zetten
Je hebt kennis van Microsoft .NET, Microsoft SQL Server
Kennis van Microsoft Azure-technologieën is een pluspunt
Ervaring en kennis van de wereld en marktwerking van nutsvoorzieningen (elektriciteit en gas) is een extra
troef
Je bent analytisch zeer sterk en kan problemen op een duidelijke manier in kaart brengen
Je herkent de functionele behoeftes van de klant en kan deze vlot vertalen in een technische oplossing
Je gaat planmatig en gestructureerd te werk en kan goed in teamverband samenwerken
Je bent communicatief
Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels, kennis van het Frans is een pluspunt

Aanbod
 Een uitdagende job in een groeiend en bruisend bedrijf, binnen een stabiele holding met familiale sfeer waar
tal van activiteiten worden georganiseerd.
 Werken binnen een team van gedreven, inspirerende developers met een no-nonsense aanpak.
 Een aangename werkomgeving in gloednieuwe kantoren te Deerlijk met een vlotte verbinding nabij de E17.
 Een interessant salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen in overeenstemming met je ervaring en
kennis.
 De mogelijkheid om volgens eigen interesses je loopbaan en persoonlijke groei mee vorm te geven.

Ben jij die gedreven persoon die wij zoeken? Stuur dan snel jouw CV naar jobs@cogenius.be

