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Opdrachtomschrijving
Het programma RijksDoc (DICTU) is op zoek naar een ervaren Business Analist om het projectteam te versterken. Werkveld met name klantprojecten,
o.a. informatie analyse (data) migraties. Werkgebied is primair regio Zwolle.
Als Datamigratie Business Analist houd jij je bezig met alle aspecten van datamigratie, van requirements-analyse, ontwerp tot en met de realisatie. Je
biedt ondersteuning in het vaststellen van informatie- en transitie-architecturen en werkt mee aan het neerzetten van strategieën voor data-schoning
en product-rationalisatie.
Gebruikmakend van de Xillio Insights toolkit voer je, samen met een datamigratie consultant, de analyse uit van de content op de netwerkschijven. Je
bent verantwoordelijkheid voor het interpreteren van de analyse van de bestaande omgevingen en je gebruikt deze inzichten in workshops met de
content eigenaren, om te komen tot de gewenste data-schoning keuzes, migratie regels en mapping tbv de migratie. Je organiseert en leidt deze
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workshops.
Tevens ben je verantwoordelijkheid voor het opstellen van het concept migratieplan en migratiedraaiboek.

Achtergrond opdracht
Binnen het programma RijksZaak heeft men een standaard applicatiedienst voor zaakgericht werken ontwikkeld. De dienst is ontwikkeld op basis van
de producten Pega en Alfresco. Vanuit Zwolle opereert een centraal team (de 'Basisdienst') dat het casco systeem beheerd en onderhoud en middels
diverse implementatietrajecten worden aansluitingen gerealiseerd voor verschillende overheidsorganisaties (de 'Klantprojecten').

Eisen
Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
Xillio software certificering
In de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar ervaring als business migratieconsultant, waarbij je ervaring hebt opgedaan met het migreren van DMS of
vergelijkbare systemen met behulp van
Bachelor of Master in een IT-gerelateerde studierichting
Je hebt ervaring met document en data-analyse
Je hebt ervaring met het inrichten van Dashboards binnen Xillio Insights (2 jaar)
Je hebt ervaring met het opstellen van transformatieregels ten behoeve van migratie
Je hebt kennis van archiefwet- en regelgeving binnen de Nederlandse overheid

Wensen
Goede beheersing Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk) - Ervaring binnen overheidsorganisaties - Kennis van Pega systemen - Ervaring met de
Agile werkwijze (Storymapping, User Stories, Innovation games)
Ervaring met de inrichting van de Insights module van Xillio software Ervaring met digitalisering en kennis van archivering Ervaring met het zorgen en
het realiseren van scripts voor selectie en mapping
5-10 jaar ervaring als IT-consultant, bij voorkeur op het gebied van datamigratie

Competenties
Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij Open, Actief en Integer zijn.
- Overtuigingskracht: Het maken van integrale afwegingen en het sturen op kwaliteit.
- Resultaatgerichtheid: Focus op resultaten
- Innovatief handelen: Het verbinden van inhoud aan resultaten, ook op terreinen waar technologieën of beleid nog niet zijn uitgekristalliseerd.
Dat vereist dat de consultant zich snel inhoudelijk op de hoogte kan stellen en daar conclusies aan kan verbinden
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