Bij Verweijen ICT zijn we op zoek naar een

Business Intelligence Specialist
Een greep uit de taken die wij graag aan je over willen dragen of waar wij ondersteuning bij nodig
hebben:
▪ Bedenken, ontwerpen en uitwerken van het datalandschap van Verweijen ICT en bij onze
klanten
▪ Verzamelen en omzetten van data naar bruikbare management- en stuurinformatie
▪ Samen met het MT KPI’s bepalen en vertalen naar rapportages
▪ Opzetten van duurzame en expansieve dashboards, rapporten en analyses waarbij de kwaliteit
van data centraal staat
Karaktereigenschappen, competenties en ambities die hierbij passen:
▪ Geavanceerde kennis van Excel (ervaring met Power Query, Power Pivot etc.)
▪ Ervaring met tools zoals Power BI, SQL Server, SSIS
▪ Het kunnen opzetten/ontwerpen van Data warehousing
▪ Kennis van scriptingtalen zoals: SQL, R, DAX, Python
▪ Ervaring met datastructuren zoals JSON, XML en vergelijkbaar
▪ Goede beheersing van de Nederlandse taal
▪ HBO werk- en denkniveau
▪ Communicatief sterk, accuraat, analytisch, flexibel, teamspeler met een grote mate van
zelfstandigheid
We beseffen ons dat we een brede functie hebben omschreven. Je hoeft jezelf dus niet te herkennen in
alle punten, maar het gevoel wat het bij je teweegbrengt moet vooral goed zijn. Wij zijn een Microsoft
huis, daarom heeft affiniteit met deze productenrange ook onze voorkeur.
Bovenstaande werkzaamheden en competenties geven een beeld van de functie die momenteel al door
iemand binnen onze organisatie vervuld wordt. We zoeken iemand die nauw met deze persoon gaat
samenwerken, maar zich ook vast kan bijten in projecten en daar individueel mee aan de slag kan gaan.
Wat hebben wij jou te bieden:
▪ Een ruime, relaxte en goed gefaciliteerde werkomgeving
▪ Lekkere koffie
▪ Een grote diversiteit aan klanten die vooruit willen met ICT en waarde hechten aan persoonlijk
contact
▪ Een functie die jij (gedeeltelijk) zelf kunt vormgeven
▪ Regelmatig een uitje en/of een borrel met +/- 25 gezellige collega’s
▪ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een premievrij pensioen en auto van de zaak
▪ Een werkweek tussen de 24 en 40 uur
▪ Flexibele werktijden (van 08:30 tot 17:00 uur is niet noodzakelijk)
Interesse? Een keer kennis maken?
Stuur je cv met een korte toelichting naar ikwilwerken@verweijenict.com.
Je krijgt dan binnen 24 uur een reactie van ons.

www.verweijenict.com

