
 

 

Kom jij werken bij NDUSTRY?  

Vacature: Business Analist Manufacturing IT  
Functieomschrijving: 

Als business analist help je opdrachtgevers van NDUSTRY met het digitaliseren van de productieomgeving. Hierbij 
kom je terecht bij de meest toonaangevende farmaceutische bedrijven ter wereld. Als schakel tussen business en 
IT is het aan jou om de juiste oplossingen en kansen voor de opdrachtgever te analyseren, adviseren en 
implementeren.  

Een groot deel van de projecten bestaat uit het implementeren van Manufacturing Execution Systems (MES), 
waarbij de volledige productieomgeving wordt gedigitaliseerd. Als business analist werk je in deze projecten zowel 
samen met operators op de werkvloer, productiemanagement, en de software leverancier om de optimale 
bedrijfsprocessen vorm te geven (Business Process Modelling en Master Batch Records). 

Als business analist bij NDUSTRY heb je een veelzijdige en uitdagende functie. Je voert de werkzaamheden 
zowel op afstand (kantoor of thuis) uit, maar ook op locatie in binnen- en buitenland bij de opdrachtgever. De 
werkzaamheden zijn op projectbasis, hierbij werk je naar resultaat en is geen dag hetzelfde.  

Jij past bij NDUSTRY wanneer:  

 Je beschikt over een assertieve houding en hands-on mentaliteit. 
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en spreekt daarbij goed Engels en/of Duits. 
 Je hebt een afgeronde HBO opleiding in IT, procestechniek, bedrijfskunde of Life Sciences. 
 Werkervaring in de Farmaceutische industrie is een pré. 
 Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en vind het leuk om opdrachtgevers te bezoeken in binnen- en buitenland. 
 Je houdt van een uitdagende werkomgeving en ambitieuze doelstellingen.  

In deze rol is ervaring uiteraard een voordeel maar geen vereiste. Er is plek voor een Senior profiel, maar er zijn 
ook volop mogelijkheden voor kandidaten die aan het begin van hun carrière staan.  

 NDUSTRY biedt jou:  

 Werken bij een jong en groeiend bedrijf, waarbij de werkomgeving volop kansen biedt voor persoonlijke 
groei 

 Uitgebreide opleidingsmogelijkheden (zowel vakspecifiek als vrije invulling) 
 Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket  
 Een leaseauto of mobiliteitsbudget  

Over NDUSTRY 

NDUSTRY Services BV is een jong bedrijf gericht op het digitaliseren van productie-omgevingen binnen de 
farmaceutische industrie. Door implementatie van MES systemen en daarbij horende services leveren we een 
bijdrage aan de digitalisering van de industrie. Onze kantoorlocatie bevindt zich in omgeving Meppel, opdrachten 
vinden plaats in heel Nederland en daarbuiten.  

Met een interessante klantportefeuille van toonaangevende opdrachtgevers in Europa staat NDUSTRY aan de 
start van een groeifase. Als business analist kun je hier een significante bijdrage leveren en zijn er volop 
groeimogelijkheden.   

Enthousiast en interesse? 

Neem dan contact op met Koen Koopman (eigenaar) per mail of telefoon:  
 koen@ndustryservices.com 
 +31 6 1509 5133 

 


