
 

Zoeken wij jou? Gezocht Business Intelligence Consultant 

 

Wat ga je doen? 

Bij Simply BI worden complexe vraagstukken omtrent data simpel gemaakt. Herken jij jezelf erin dat 

je door de hoeveelheid bomen altijd het bos blijft zien en dat je daar zelfs als gids kan rondlopen? Bij 

ons kan je daar je werk van maken op het gebied van Business Intelligence. 

 

Wie ben je?* 

Op de volgende drie vragen antwoord jij direct met JA. 

1. Ben je bekend met Business Intelligence en denk je altijd logisch na? 

2. Heb je een analytisch vermogen en kennis van wat er in en om organisaties speelt? 

3. Kan je ook nog goed praten én luisteren? 

 

Waarom zou je op ons reageren? 

Omdat je op zoek bent naar een (parttime) baan waarbij ruimte is voor jouw eigen ideeën, je echt 

meedoet in het bedrijf, een informele sfeer heerst en je graag mee wilt helpen met het invullen van 

de toekomst van het bedrijf. Daarbij ontvang je van ons een marktconform salaris en heb je de 

mogelijkheid om je ondernemend op te stellen, waardoor je zelf mee kunt doen in de winst. 

 

Wie wij zijn? 

Een klein maar hard groeiend bedrijf vol ambitie. We zijn ondernemend en zo flexibel als de 

oplossingen die nodig zijn. We houden van teamwork, maar werken ook zelfstandig en houden van 

lachen.  

 

Zijn jij + Simply BI een match? 

Breng dan nog een goede dosis humor, een geldig rijbewijs en vervoer mee en jij bent hét antwoord 

op onze vraag. 

 

Meer informatie of vragen? Dat kan via Sjef van Zwet (sjef@simplybi.nl). Stuur een motivatiebrief en 

je CV naar ons (admin@simplybi.nl) op en dan komen we snel bij je terug. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

*Bonuspunten scoren? Dat kan zeker. Heb jij kennis van: 

- Power BI; 

- Qlikview; 

- Qlik Sense; 

- Alteryx; 

- TimeXtender; 

- SQL Server; 

- Tableau; 

- Excel i.c.m. Power Query; 

- Lopend project waar je direct mee kan starten. 

Geef dat dan aan in je begeleidende mail. 

 

 

 

mailto:sjef@simplybi.nl
mailto:admin@simplybi.nl

