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ASSUSOFT NV  

SITUERING BEDRIJF  

Assusoft NV is een jonge, resultaatgerichte KMO in volle expansie, gespecialiseerd in de communicatie van 
gegevens voor o.a. groeps- en hospitalisatieverzekeringen. Hiervoor werd een origineel en uniek pakket 
(e-Assusoft) ontwikkeld, waarbij informatie uit het payrollsysteem van de klant in de software wordt 
verwerkt, en rechtstreeks wordt gecommuniceerd naar de verzekeraars. Deze automatisatie biedt niet 
alleen een tijdsvoordeel aan onze klanten, maar garandeert ook een hogere kwaliteit van de aangeleverde 
gegevens.  

Daarnaast realiseren wij, vertrekkend vanuit onze software, een variëteit aan projecten met als doel het 
automatiseren van HR-processen.  

Assusoft NV heeft een samenwerking met alle grote verzekeraars en werkt hoofdzakelijk voor grote 
ondernemingen in België. Assusoft NV is gevestigd in Duffel en heeft momenteel een 300-tal klanten, met 
een consistente jaarlijkse groei.  

Ter versterking van ons team van ca. 20 medewerkers zijn wij momenteel op zoek naar een Configuratie 
Analist. 

 

CONFIGURATIE ANALIST 

PROFIEL  

❑ Je behaalde een master in een wetenschappelijke of economische richting. 
❑ Je bent net afgestudeerd of hebt enkele jaren werkervaring.  
❑ Affiniteit met verzekeringen en/of kennis van loonadministratie is een pluspunt. 
❑ Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, en een goede kennis van het Frans.  

❑ Je bent klaar om je te verdiepen in de mogelijkheden van ons eigen softwarepakket. 
❑ Je kijkt er naar uit om je analytische skills los te laten op concrete vraagstukken. Bovendien ben je 

in staat om complexe problemen aan te pakken en kan je een hoge nauwkeurigheid aan de dag 
leggen. 
 

WERKOMSCHRIJVING  

Je komt terecht in het Assusoft Development Team, onder leiding van een ervaren Assusoft medewerker. 
De eerste maanden zullen bestaan uit interne opleidingen waarbij je afwisselend in verschillende 
projecten zal worden betrokken om concrete opdrachten uit te voeren. Na opleiding in de materie en 
systemen zal je gaandeweg worden ingeschakeld in grotere opdrachten en projecten.  
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Enkele aspecten van de jobinhoud: 
❑ Configureren van de software voor nieuwe klanten, of voor bestaande klanten door het reeds 

geïmplementeerde systeem te voorzien van extra modules. 
❑ Analyseren van functionele vraagstukken van klanten/verzekeraars. Dit gebeurt in samenwerking 

met een Project Consultant die het contact met de klant/verzekeraar beheert, waarbij jij je volledig 
focust op de analytische en technische aspecten.  

❑ Uitwerken van voorstellen ter verbetering en uitbreiding van de software. Hierbij sta je in nauw 
contact met het IT-team dat de software continu verder ontwikkelt. 

❑ Kritisch analyseren en verfijnen van de bestaande werkmethodes binnen Assusoft NV. 
 

WIJ BIEDEN:   

❑ Een uitdagend en afwisselend takenpakket. In functie van je capaciteiten en interesses gaan we 
samen op zoek naar taken waarbij je analytische geest continu uitgedaagd blijft. 

❑ Een interne praktijkgerichte opleiding waarbij je in een minimum van tijd een maximum aan 
ervaring opdoet 

❑ De mogelijkheid om mee je persoonlijke stempel te drukken op de verdere expansie en organisatie 
van Assusoft NV  

❑ Een aangename en moderne werkomgeving in ons nieuwe kantoor in Duffel  
❑ Een organisatie met korte beslissingslijnen, en een flexibele, klantgerichte werkattitude 
❑ Een team dat voor elkaar klaar staat, en dat elke dag opnieuw streeft naar kwaliteit in alles wat we 

doen 
❑ Een aantrekkelijk en competitief salarispakket 

 

HOE SOLLICITEREN?  

CV en sollicitatiebrief mailen naar Nele Bastijns: nele.bastijns@assusoft.be.  

http://www.assusoft.be/
mailto:nele.bastijns@assusoft.be

