Business Intelligence Analyst
Responsabilitati:
 Un nivel foarte bun de cunoastere a produselor bancare si a dependentelor intre
diferite domenii de banking;
 Intelege si este capabil sa identifice si sa formalizeze toate caracteristicile
produselor/proceselor bancare;
 Intelege si este capabil sa plaseze orice cerinta de business, in contextual corect;
 Capacitatea de a analiza si intelege un volum mare de date si corelatiile existente
intre aceste date, de a stabili listele de valori, unde este cazul;
 Capacitatea de a analiza cerintele de business si de a scrie specificatiile de business
(caietele de sarcini) aferente acestora, pentru orice proiect din zona BI;
 Capacitatea de a scrie si a aplica scenarii de teste (teste functionale);
 Un nivel foarte bun si experienta in zona de reporing din domeniul bancar
(cunoastere si experianta privind concepetele specifice BI: modele de date, concepte
si definire termeni de business, modelare date, matrici decizionale);
 Capacitatea de a identifica impactul proiectelor in care lucreaza;
 Capacitatea de a asigura support utilizatorilor in utilizarea noilor dezvoltari;
 Capacitatea de a lucre autonom in cadrul unor proiecte complexe.
 Cunostinte foarte bune privind metodología de proiect;

Daca acest profil prezinta interes pentru dumneavoastra si doriti sa faceti o schimbare in
viitorul apropiat, nu ezitati sa ne trimiteti un CV la adresa recruiting@brusch.ro sau sa ne
contactati la 0735.55.29.49/ 0760.086.036.

Brusch Services este o companie mixta cu capital german, care ofera servicii software in
regim outsourcing.
Cu o experienta de peste 12 ani pe piata din Romania, Brusch Services se mandreste cu o
echipa de specialist in IT, care au certificari pe toate liniile de business.
Suntem o companie IT orientată spre procese, care oferă servicii specifice de software, de
analiza a activității economice, de project management, de design, dezvoltare, integrare,
testare, asistența, implementare și mentenanța.
Avand pretenții mari de la noi insine, investim in respect, flexibilitate și increderea in relațiile
cu partenerii și cu angajații noștri.
Tindem catre un concept „win-win“ sustenabil, in cadrul unui parteneriat de lunga durata,
care se distinge prin profesionalism, transparența și incredere.
Brusch Services isi consolideaza imaginea de furnizor software de incredere pentru jucatorii
cheie din piata IT din Romania, care activeaza in domeniul bancar, retail, asigurari, telecom,
servicii & financiar.
Compania pune accentul pe comunicarea deschisă, pe un model flexibil de afaceri și pe
orientarea sa evidentă spre servicii și calitate, toate acestea stând la baza succesului nostru.

