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Het verhaal van Hamlet start in 1934 met een ondernemende bakkerszoon die een passie had 
voor zoetwaren en chocolade. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een familiebedrijf met een 
eigen kwaliteitsafdeling, verpakkingsverwerking, customer service, R&D afdeling, logistiek 
centrum en productiecentra. Pralines, chocoladefiguren, biscuits en suikerwerk behoren tot 
onze productspecialiteiten met de focus op kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Zo zorgen 
wij iedere dag voor (h)eerlijke producten verdeeld over de hele wereld.  
 
Kom jij ons enthousiaste, groeiende team versterken?   
 
Onze vacature om van te smullen:  
 

FUNCTIONEEL ANALYST 
 

Ben jij communicatief sterk ingesteld en heb je verantwoordelijkheidszin? Heb je interesse in 
het automatiseren en digitaliseren van verschillende bedrijfsprocessen? Lees dan zeker 
verder!  
 
Hoe ziet jouw dag als Functioneel Analyst bij ons eruit?  
 

 Jij analyseert en optimaliseert in samenspraak met de gebruikers de administratieve 

en logistieke processen; 

 Je zet de business requirements om in functionele specificaties, die je bespreekt met 
de softwareleveranciers; 

 Je voert functionele testen uit op de ontwikkelde oplossingen; 

 je stelt werkinstructies op voor het gebruik van nieuwe of gewijzigde processen en 
traint de eindgebruikers; 

 Je ondersteunt onze ERP en WMS bedrijfsprocessen; 

 Je werkt nauw samen met uw collega’s projectmedewerkers in teamverband. 
 
Ben jij de persoon naar wie wij op zoek zijn? 
 
Wij zoeken een enthousiaste collega met sterke communicatieve vaardigheden en een goede 
portie zelfstandigheid. Daarnaast:  
 

 beschik je over een master/ingenieur en/of bachelor diploma met sterke affiniteit 

voor ICT; 

 heb je een grondige kennis van Office-applicaties; 

 ben je analytisch sterk, organisatorisch en communicatief ingesteld; werken tegen 

deadlines schrikt je niet af; 

 kan je methodisch, nauwgezet en zelfstandig werken; 
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 heb je ERP en WMS ervaring; 

 heb je een goede kennis van het Nederlands en Engels (mondeling en schriftelijk);  

 

Wat hebben wij je te bieden? 
 

 Een fijne werksfeer in onze moderne kantoren met een mooi zicht op Vrasene en 

omgeving; 

 Parkeergelegenheid;  

 Kantoorvoorzieningen zoals lekkere koffie met een chocolaatje; 

 Een interessante job met veel verantwoordelijkheid;  

 Leuke teambuilding activiteiten; 

 Een voltijdse contract (38u/week) van onbepaalde duur ;  

 Glijdende werkuren; 

 Een aantrekkelijk salaris in overeenstemming met jouw capaciteiten; 

 Extralegale voordelen zoals Maaltijdcheques, ECO cheques, ADV dagen, Occasionele 

thuiswerkdagen en een 13e maand. 

 

Lijkt deze vacature op je lijf geschreven?  

 
Bezorg dan jouw cv en motivatiebrief aan Johan De Mulder, jdemulder@hamlet.be, onze 
personeelsverantwoordelijke of bel tijdens de kantooruren naar 03/750.99.53 of naar 
0473/49 95 35.  
Voor meer info kan je terecht op onze website www.hamlet.be 
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