Bonda biedt je een veelzijdige baan!
Wil jij bijdragen aan een duurzame en circulaire economie? Weet jij Bonda op zowel korte
als lange termijn vooruit te helpen? Wij zoeken een:

BUSINESS ANALIST

LOCATIE DEN BOSCH

Als Business Analist speel je een belangrijke rol in de korte, midden-lange en lange termijn planning/strategie van
Bonda. Je zorgt voor een optimale toepassing van onze belangrijkste IT systemen (Operra en SAP) en maakt voor de
business relevante analyses en rapportages. Je ’draait’ op het juiste moment aan de knoppen en schakelt snel tussen
diverse schermen, systemen en de business. Je standplaats is Den Bosch maar je hebt de vrijheid om vanuit huis te
werken. Je werkt nauw samen met verschillende afdelingen, zoals supply chain, commercie, inkoop en natuurlijk
schakel je veel met onze Business Controller, Elti. Je rapporteert aan de algemeen directeur, Cornel Boere.
Verder ben je verantwoordelijk voor:
• Het analyseren van data welke betrekking hebben op in en verkoop van onze
producten en bedrijfsprocessen waarmee je rapportages en dashboards ontwikkelt
• Het adviseren van de business aangaande verbeterprocessen. Jij bent met jouw
kennis van onze circulaire producten de juiste sparringpartner
• Het onderzoeken van marktresultaten, je weet deze resultaten makkelijk te
interpreteren om deze vervolgens inzichtelijk te vertalen naar concrete
managementinformatie
• Je voelt je als een vis in het water in deze functie waar het draait om data
Wat staat er op jouw cv?
• Je bent in het bezit van een HBO/WO-diploma;
• Je hebt 4-5 jaar aantoonbare werkervaring in dezelfde rol;
• Je bent bekend met en je voelt je thuis in de agrarische sector;
• Je beheerst Engels en Nederlands uitstekend in woord en geschrift.
Dit ben jij!
Je bent analytisch sterk en je hebt een creatief denkvermogen. Je hebt een gezonde
drive om de beste in je vak te zijn en gezamenlijk doelen bereiken.
Verder ben je:
•
communicatief vaardig en in staat om op alle niveaus van de organisatie
relaties op te bouwen en de business te challengen.
•
Gericht op samenwerken, vernieuwen en het bereiken van doelen
•
In staat om de juiste verbanden te zien in de ‘bigger picture’
•
Iemand die kansen ziet en proactief processen verbetert
•
Ook in staat om snel beslissingen te nemen en prioriteiten te stellen

Wat mag je van ons verwachten?
Een uitdagende functie in een organisatie die direct bijdraagt aan de circulaire economie. Je komt
terecht in een betrokken organisatie waar samenwerken en resultaat centraal staan. Onze medewerkers maken het verschil, daarom investeren we in onze mensen. Als collega bij Agrifirm ontvang je:
o Een goed salaris
o Een prima pensioenregeling
o Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, genoeg vrije dagen, etc.
o Uitmuntende opleidingsmogelijkheden via onze Agrifirm Academy

Ben jij onze nieuwe collega?
Dan ligt er een mooie carrière voor je in het verschiet! Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Fabiënne de Bruin, Corporate Recruiter op 06-12 68 82 28. Solliciteren kan via
de carrièresite van Agrifirm via deze link.

Bonda Nederland is actief in
verkoop en productie van
enkelvoudige- en gemengde
vochtrijke bijproducten uit de
levensmiddelenindustrie. De
ondernemers in de veehouderij
zijn onze klanten.
Onze innovaties zijn gericht op
de optimale omzetting van onze
voeders tot vlees, melk en
eieren. Samen met onze klanten
en toeleveranciers leveren wij zo
een belangrijke bijdrage aan de
circulaire economie. Sinds 1915
zit duurzaamheid in onze genen!
Bonda is een dochter van Royal
Agrifirm Group. Wij zijn
gepassioneerd door landbouw.
We willen het verschil maken,
zorgen voor de toekomst en
ambitieuze doelen halen. Samen
kunnen we de beste zijn en
wereldwijd relevante impact
creëren. Bij Agrifirm werk je
mee aan een verantwoorde

voedselketen voor de
toekomstige generaties.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Word jij onze nieuwe collega?
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt
niet op prijs gesteld. Een assessment
maakt onderdeel uit van de procedure.

