Scophius recruitment is voor haar klant in Den Haag op zoek naar een Data Engineer!
Dagelijks zijn de Data Engineers van onze klant bezig als technisch consultant met het creëren van
waarde en impact voor hun klanten. Waarde en impact die zich vertaalt in inzichten in cijfers, trends,
ontwikkelingen en uiteindelijk transformatie. De impact die jij als Data Engineer kan bewerkstelligen
voor onze klant is dan ook enorm.
Wat ga je doen als Data Engineer?
Als Data Engineer heb je een sterke focus op het dataplatform en op het gebruik van het platform
door analisten en datascientisten van deze klant. Je bent verantwoordelijk voor het inrichten en
onderhouden van data infrastructuren. Je houdt je bezig met het maken van keuzes met betrekking
tot technische oplossingen en raadt de juiste data infrastructuur elementen aan. Zij werken
voornamelijk vanuit de platforms SQL, Cognos, mysql, Oracle.
De inzet op projecten kan erg divers zijn, de ene keer werk je aan een use case met een sprint van 2
weken, de andere keer zet je proof of concept neer in 2 maanden en de volgende keer zit je op een
inhoudelijke klus met een doorlooptijd van 1 jaar. Kortom: je houdt van complexe puzzels maar wil
ook de context van de puzzel vormgeven!
De wensen wat betreft de achtergrond van hun nieuwe Data Engineer?
- Je bent constructief brutaal
- Afgeronde relevante (ICT-)opleiding op tenminste HBO niveau
- Kennis van Oracle, Cognos omgeving
- Programmeer kennis
- Ervaring met SQL/NOSQL/MySQL
- Kennis/interesse in data security oplossingen
- Geïnteresseerd om te groeien middels interne trainingen en opleidingen
Wat bieden zij jou als Data Engineer?
Natuurlijk zijn een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden inbegrepen als je
als Data Engineer bij onze klant komt werken. Veel belangrijker vinden zij het echter om jou de kans
te bieden je te ontwikkelen en verder vakinhoudelijk te groeien, zodoende denken ze met je mee in
een persoonlijk ontwikkelplan en heb je bij hen goede doorgroeimogelijkheden en een ruim
opleidingsbudget.
Zij bieden trainingen aan op het gebied van Big Data, SQL, maar ook ITIL, Prince en Scrum. Sterker
nog, we verwachten van jou dat jij je blijft ontwikkelen!
Daarnaast bieden zij jou een carrière bij dé marktleider binnen hun branche. Inventief in
infrastructuren en opinieleider in leidende standaarden gaan bij hen namelijk hand in hand. Je werkt
samen met ervaren en professionele collega's op uitdagende opdrachten. Je vindt aansluiting bij

collega's rondom jouw expertise waarbij je volop de ruimte en verantwoordelijkheid krijgt voor
persoonlijke ontwikkeling en kennisdeling.
Deze immense organisatie heeft net een transformatie ondergaan in hoe zij hun bedrijf runnen. Er
liggen ontelbaar veel kansen binnen de organisatie die sterk MVO gericht is. Op alle vlakken liggen
hier uitdagingen, je hoeft ze alleen nog maar te pakken.
Ik ben echt op zoek naar the best of the best! Ben jij de nr 1 of wil je dat worden? Neem nu contact
op met Remko Boel – remko@scophiusrecruitment.nl of bel 06-42082263

