Gezocht Medior Business Intelligence Consultant





HBO of hoger
Medior niveau
Parttime / Fulltime contract
6 maanden met uitzicht op vast dienstverband (of verlenging?)

Simply BI is een klein maar hard groeiend bedrijf vol ambitie. Iedereen binnen ons team is
ondernemend en zo flexibel als de oplossingen die nodig zijn. We houden van teamwork, maar
werken ook zelfstandig en houden van lachen.
Ons kantoor is te vinden in Maastricht-Airport, waar we complexe vraagstukken omtrent data simpel
maken voor onze klanten. We werken veel vanuit thuis of kantoor, maar zijn ook graag bij de klant
aanwezig voor het geven van demo’s, trainingen of overleg over nieuwe projecten.
We vinden het belangrijk om dezelfde werkwijze binnen ons team te gebruiken en om die reden zijn
we allemaal gecertificeerd Professional Scrum Master I. De SCRUM methodiek werkt iteratief,
waardoor we sneller tot betere resultaten kunnen komen met onze klanten en dat is waar we graag
voor gaan.
Ons team van Business Intelligence Consultants bestaat uit enthousiaste mensen die graag denken in
oplossingen, op de hoogte blijven van nieuwe BI-ontwikkelingen en niet weglopen voor een
uitdaging. Plezier in het werk is voor ons belangrijk, mede als een goed teamgevoel. We werken
graag samen, maar kunnen ook goed zelfstandig werken. Daarbij is het voor ons een meerwaarde dat
we contact hebben met de eindgebruiker zelf, waardoor we echt iets kunnen achterlaten wat
gebruikt gaat worden.
Om onze klanten extra van dienst te kunnen zijn, zoeken wij een nieuw teamlid. Iemand die
zelfstandig rapportages kan realiseren en ervaring heeft op het gebied van SQL, ETL-procedures en
datawarehouses. Daarnaast is ook communicatie erg belangrijk, omdat elk teamlid zelf het gesprek
aangaat met klanten en de gelegenheid krijgt om voor Simply BI te netwerken.

Je past binnen ons team als je:
- plezier hebt in het ontwerpen en ontwikkelen van rapportages en dashboards;
- graag je teamleden meeneemt in jouw kennis en ervaring op het gebied van ETL-procedures
en datawarehouse design;
- leergierig bent en zelf graag leert van je teamleden of via andere cursussen je vaardigheden
blijft ontwikkelen;
- begrijpt wat er speelt binnen bedrijven en welke KPI’s relevant zijn;
- een sterke analytische en proactieve houding hebt, waarmee je snel verbanden weet te
leggen en problemen weet op te lossen;
- mee wilt helpen aan het invullen van de toekomst van een snelgroeiend bedrijf;
- een goede dosis humor meebrengt.

Waarom zou je op ons reageren?
Omdat je op zoek bent naar een baan waarbij ruimte is voor jouw eigen ideeën, je jezelf kunt blijven
ontwikkelen en echt meedoet in het bedrijf. Je voelt je prettig binnen de informele sfeer binnen ons
bedrijf en helpt graag mee met het invullen van de toekomst van het bedrijf.
Je bent graag tijdens projecten in contact met de klant, maar pakt ook met plezier het ontwikkelen
van interne processen aan.
Daarbij ontvang je van ons:
- een marktconform salaris;
- de mogelijkheid om zelf mee te doen in de winst door je ondernemend op te stellen;
- een laptop, smartphone, koptelefoon en muis om flexibel te kunnen werken;
- cursus/opleidingsmogelijkheden (zoals het behalen van het Professional Scrum Master I
certificaat);
- een enthousiast team van BI consultants om mee samen te werken.

Zijn Simply BI en jij een match*?
Breng dan een goede dosis humor, een geldig rijbewijs en vervoer mee en voel je welkom binnen ons
team.

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;
- ThoughtSpot;
- Microsoft Azure;
- Azure Data Factory;
- 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.

