Scophius recruitment is voor een prachtig bedrijf in Den Haag op zoek naar een ETL software
ontwikkelaar BI.
De ETL Software Ontwikkelaar BI verzamelt op gerichte wijze data, registreert en analyseert het.
Vanuit vakmanschap, durf, enthousiasme en een eigenzinnige kijk is het BI-team de innovatieve en
betrouwbare businesspartner voor deze klant. Ze werken met veel plezier samen in een dynamische en
innovatieve werkomgeving.
Voor de afdeling Business Intelligence zoekt Scopius recruitment een junior+medior+senior
Datawarehouse Ontwikkelaar/ Data-integratiespecialist. Je gaat meebouwen om het continu proces
waarmee op gerichte wijze data wordt verzameld, geregistreerd en geanalyseerd uit te bouwen en te
verbeteren. De daaruit resulterende informatie en kennis wordt in besluitvormings-processen toegepast
om de prestaties van onze klant te verbeteren. Het BI-team omvat op dit moment circa 10 FTE en
ontsluit een groot aantal bronsystemen. In 2018 staat weer een groot aantal interessante en
omvangrijke projecten op de rol. Bijvoorbeeld het verder ontwikkelen van big data pilots en BI selfservice.

Wil je meer weten over het bedrijf en deze uitdaging? Neem dan gerust contact met me op. Ik
kijk uit naar ons gesprek.
Wat ga je doen?
• Grote en complexe hoeveelheden gegevens snel verwerken tot betrouwbare, bruikbare en toekomst
vaste informatie
• Herkennen van kansen om de informatievoorziening van de business te verbeteren
• Je bent hierin verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en opleveren van data-integratie
oplossingen
• Zorgdragen dat de kwaliteit van gegevens continu aantoonbaar is
• Het zoeken van samenwerkingsverbanden en verhogen van de effectiviteit
Wat neem je mee als junior?
• Minimaal een afgeronde HBO opleiding Informatica
• Aantoonbare kennis van en werkervaring met SQL en ETL data-integratie-tools (min. 1 jaar), bij
voorkeur Informatica Powercenter (is eigenlijk een harde eis)
• Kennis van relationele Database Management Systemen en datawarehouse concepten zoals Data
Vault en Kimball
• Kennis van en ervaring met Agile-SCRUM zijn een pré

Wat neemt de medior extra mee?
• Aantoonbaar ruime kennis van en werkervaring met SQL en ETL data-integratie-tools (min. 3 jaar), in
het bijzonder Informatica Powercenter
• Kennis van en ervaring met relationele Database Management Systemen en datawarehouse
concepten waaronder minimaal Data Vault en Kimball
• Ervaring met het ontwerpen, bouwen en opleveren van data-integratie oplossingen, datawarehouses
en datamarts
• Kennis van BI frontend tools zoals Cognos BI en Tableau is een pré
Wat neemt de senior extra mee?
• Aantoonbaar zeer ruime kennis van en werkervaring met SQL en ETL data-integratie-tools (min. 5
jaar), in het bijzonder Informatica Powercenter
• Ruime ervaring met het ontwerpen, bouwen en opleveren van data-integratie oplossingen,
datawarehouses en datamarts
• Invulling kunnen geven aan een bestaande, en zo nodig richting geven aan een nieuwe, informatie
architectuur
• Kennis van en ervaring met BI frontend tools zoals Cognos BI en Tableau is een pré
Je beschikt over de volgende competenties:
•
•
•
•
•
•
•
•

Analytisch vermogen
Samenwerken
Initiatief
Functioneel brutaal
Durf
Professional
Doorzettingsvermogen
Creatief

Wat biedt mijn klant?:
Een zeer uitdagende werkomgeving waarbij ontwikkeling van jou als mens –en professional centraal
staat. Een team ‘vak idioten’ die worden gezien als; the best in the business. De afdeling is het kloppend
hart van de organisatie. Je begeeft je dan ook letterlijk midden in de organisatie. Je hebt direct contact
met de business. Je komt te werken in een zeer statig pand dat sinds dag 1 van hun bestaan wordt
gebruikt. Naast uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden vinden zij het ook heel
belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen. Sterker nog, dat is een eis!
Samengevat; een zeer uitdagend rol bij een prachtig bedrijf waarbij jou toegevoegde waarde zeer
gewaardeerd wordt. English speakers will not be considered for this role.
Interesse? Stuur je cv naar remko@scophiusrecruitment.nl of bel 0642082263

