
 
 

 

We’re hiring: Junior IT Process Analyst (m/v) 
 

Laten we starten met het uitgangspunt. Met ons Brick & Click business model is Hairco een brand new en 
vernieuwend concept in de professionele groothandel voor de kapper. Wij zijn een snelgroeiend bedrijf in volle 
expansie aanwezig op de Belgische markt en gezien wij hard gaan is het onze ambitie om eind 2023 23 
belevingswinkels te hebben in Vlaanderen en Wallonië. Onze focus ligt hierbij uitsluitend en bewust op de 
professionele kapper. Op de eerste plaats willen wij hen informeren, inspireren en het juiste product aanbieden. 
Daarnaast willen wij het hart van de kapper ook online veroveren met onze state-of-the-art webshop 
www.hairco.com. Op deze manier willen wij met een sterke focus op educatie voor de kapper, dé referentie worden 
voor alle kappers in België.  

Hairco is grotendeels in handen van een Belgische aandeelhoudersgroep alsook deels van de internationaal 
befaamde groep Dessange International uit Parijs.  

Om onze sterke groei te helpen waarmaken, hebben we een uitdagende opportuniteit in ons hoofdkantoor in Deinze 
als Junior IT Process Analyst (m/v):   

 

& De meest succesvolle Junior IT Process Analyst beschikt over onderstaande ervaring en competenties :  

Je bent een denker, een zoeker en altijd gefascineerd hoe de dingen nog beter kunnen werken. Je bent een 
gepassioneerde, volhoudende solver die constructief en vindingrijk te werk gaat. 

Je weet van jezelf dat jouw analytische grijze massa sterk op de voorgrond treedt en je deze inzichten kan omzetten 
in IT processen. 
 
Je werkt per definitie graag aan het automatiseren van zaken.  Je hebt kennis van ERP systemen, diepgaande kennis 
van MS Excel en staat open om nieuwe softwaresystemen te ontdekken. 
 
Idealiter heb je een tweetal jaar ervaring binnen een soortgelijke analytische rol.  
 
& Een dag uit het leven als Junior IT Process Programmer? 

Je verwerft inzichten in de bedrijfsprocessen om de behoeften van de onderneming te analyseren en in kaart te 
brengen. 

Een deel van jouw taken bestaat uit het dagelijks verwerken van uitvoerende & administratieve stappen binnen 
het ERP pakket om het voorraadbeheer correct te houden, zowel binnen de winkels als binnen het magazijn. Eens 
dit volledig onder controle is, kan je je concentreren op de processen en vernieuwingen. 

Je bent het aanspreekpunt voor onze winkels over gans België op vlak van deze IT processen en ondersteunt de 
gebruikers bij het testen van nieuwe functionaliteiten binnen deze processen.  

Je denkt mee over ontwikkelingen binnen de IT processen en implementeert deze na overleg.  

Je capteert de bedrijfsprocessen & IT procesen in digitale handboeken en maakt de nodige werkinstructies voor de 
gebruikers indien nodig. 

 

& Wat denk je ? Part of the team ? 

Ben jij de leuke collega die ons team zal vervoegen? Aarzel dan niet en stuur je cv en motivatiebrief per e-mail naar 
jobs@hairco.be. We maken heel graag met jou kennis in onze kantoren gelegen te Gentsesteenweg 190 in 9800 
Deinze! 
 


