
 
 

De Federatie van de Socialistische Mutualiteit Brabant werft aan ! 
 
 
Wij genieten momenteel het vertrouwen van meer dan 625.000 leden. Al onze medewerkers zetten zich in 
om de beste service te bieden aan onze leden die de kern vormen van ons beroep.  
 
Klaar om de uitdaging aan te gaan ? Samen blijven we groeien op gezondheidsvlak !  
 
Wij zijn op zoek naar een (m/v/x) Mainframe Functionele/Technische Analist Gezondheidszorgen 
 
Functie: 

Als Mainframe Functionele/Technische Analist vertaalt u de business noden in een functionele en technische 

oplossing die alle elementen bevat voor zijn implementatie door de mainframe ontwikkelingsteams. U praat 

met de vertegenwoordigers van de business en met de andere IT teams om de beste mogelijke oplossing te 

bouwen. U bereidt de functionele testen voor en voert deze uit  alvorens de business de oplossing valideert. 

Mogelijk moet u ook één of verschillende project(en) beheren. U documenteert de functionele en technische 

aspecten van de applicaties. Indien nodig implementeert u zelf enkele wijzigingen in de programma's.  

 

Profiel: 

 U heeft een diploma hoger onderwijs (bachelor of master) in een relevante domein voor de functie 

 U heeft een eerste ervaring in een gelijkwaardige functie 

 U beheerst de classieke bureauticatools (Word, Excel, Powerpoint) 

 U kunt begrijpen hoe een PL/1-programma werkt of U bent klaar om deze vaardigheid snel te leren 

 U heeft een  basiskennis van de relationele databases (SQL, DB2, …) 
 
Pluspunten: 

 U heeft kennis van de wereld van mainframe- en programmeertalen zoals PL/1, Cobol, enz. 

 U weet hoe sociale zekerheid en mutualiteiten in België werken (verzekeringen, uitkeringen, 
gezondheidszorg, enz.) 

 U bent bekend met een of meer analytische methoden zoals UML 
 

Competenties: 

 Resultaat- en klantgericht (intern/extern) 

 Analytisch en kritisch  

 Flexibel, stressbestendig, proactief, goede teamgeest 

 Autonoom, georganiseerd, multitasken, prioriteiten kunnen stellen 

 U heeft een goede kennis van het technische Engels en u hebt een passieve kennis van het Frans 
(u begrijpt Franstalige deelnemers aan een vergadering en u kan werken op basis van documenten 
in het Frans) 

 
Wij bieden : een marktconform loon, tewerkstelling in een 35-urenweek, maaltijdcheques, dertiende maand,  
de mogelijkheid tot telewerk, terugebetaling woon-werkverkeer en groeps- en hospitalisatieverzekering. Een 
tewerkstelling in een gezonde organisatie met een aangenaam arbeidsklimaat. De werknemers worden 
tewerkgesteld in de hoofdzetel, Zuidstraat 111 – 1000 Brussel (op wandelafstand van het centraal station 
van Brussel).  
 
Interesse ? 
 
Richt uw kandidatuur met c.v. en motivatiebrief aan FSMB :  
E-mail : jobsit@fsmb.be. 
 
www.fsmb.be 
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