
Business & Systems Analyst (κωδικός BA02) 

 

Τι θα κάνεις ως Business & Systems Analyst; 

Βασική αρμοδιότητα του ρόλου είναι να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ Βusiness και IT 

και  να καθοδηγεί τα ενδιαφερόμενα μέρη στην υλοποίηση και βελτίωση λύσεων και 

συστημάτων. Αναλύει επιχειρησιακές  λειτουργίες και καταγράφει διαδικασίες ή 

συστήματα. 

Πιο αναλυτικά, θα κληθείς να:  

Αναλύεις τις επιχειρηματικές ανάγκες και να παράγεις τεχνικές προδιαγραφές για την 

ανάπτυξη των συστημάτων μας 

Προσδιορίζεις ευκαιρίες και προβλήματα που σχετίζονται με διαδικασίες, συστήματα και 

μελλοντική ανάπτυξη σε προϊόντα και λύσεις και να αξιολογείς και να προτείνεις βέλτιστες 

λύσεις για την εύκολη υλοποίησή τους 

Ως μέλος μιας ομάδας που αποτελείται από μέλη του Business και του IT (system architects 

και developers), να υλοποιείς τεχνολογικές λύσεις καθορίζοντας, αναλύοντας και 

καταγράφοντας το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί το σύστημα και το τί πρέπει να κάνει το 

σύστημα 

Δημιουργείς και να ενημερώνεις τα αρχεία ή έντυπα που σχετίζονται με το σύστημα και τα 

εγχειρίδια χρήσης, να εκπαιδεύεις και να επικοινωνείς με τους αντίστοιχους χρήστες για 

κάθε σχεδιαστική λύση που εφαρμόζεται 

 

Τι θα κερδίσεις μέσα από αυτόν τον ρόλο; 

• Συνεχή εκπαίδευση 

• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα εργασίας σε καινοτόμα προϊόντα 

και υπηρεσίες 

• Δυνατότητα εξέλιξης και επαφής με νέους τρόπους και μεθοδολογίες εργασίας 

• Ομαδικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης 

• Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 

 



Τι χρειάζεσαι για να εργαστείς σε αυτόν τον ρόλο; 

• Να έχεις πτυχίο σε Ασφαλιστικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Information Technology 

ή συναφείς κατευθύνσεις 

• Να γνωρίζεις καλά συστήματα, integrations συστημάτων και διαδικασίες  

• Να έχεις γνώση business case building  

• Να έχεις τεκμηριωμένη ικανότητα αναλυτικής σκέψης  

• Να χρησιμοποιείς πολύ καλά την αγγλική γλώσσα 

• Να έχεις εργαστεί τουλάχιστον 2 έτη σε σχετικό ρόλο 

• Να είσαι γνώστης και λάτρης της τεχνολογίας και να καλλιεργείς την καινοτομία 

• Να μπορείς να κτίζεις δίκτυα επικοινωνίας 

• Να σου αρέσει να εργάζεσαι ομαδικά 

• Να σε ενδιαφέρει η συνεχής προσωπική ανάπτυξή σου και να μαθαίνεις συνεχώς 

• Να έχεις ως επίκεντρο τις ανάγκες του πελάτη σου 

 

Αν πιστεύεις ότι σου ταιριάζει αυτός ο ρόλος, στείλε μας το βιογραφικό σου 

αναγράφοντας τον κωδικό BA02 

 


