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Business Intelligence developer
Jij ben niet bang om hard te werken. Uitdagingen zijn welkom. En problemen? Die zijn er om opgelost te worden of, nog
beter, om voorkomen te worden! Voor jij aan de slag gaat met het ontwerpen van BI- en DWH-oplossingen, leg je eerst je
oor te luister bij de klant. Zo weet jij wat de klant wil, en hoe jouw ontwerp eruit moet komen te zien. Simpel! Althans…
met jouw Developer-kwaliteiten wel!

Over deze BI vacature
Als Business Intelligence Developer ga je zowel op locatie bij de klant aan de slag, als op een van de Sogeti-locaties. Je
analyseert de bedrijfsdoelstellingen van de klant, en gaat op basis van die analyse aan de slag met het ontwerp, de
realisatie en de implementatie van BI/DWH-oplossingen. Jouw kritische oog en hands-on mentaliteit komen hierbij goed
van pas. Jij ziet wat de klant nodig heeft om het optimale uit zijn data te halen, en steekt direct de handen uit de mouwen
voor het beste resultaat.
Sogeti biedt jou…
Volledige support bij jouw ontwikkeling. Sogeti faciliteert de opleidingen en trainingen die jij nodig hebt om specialist te
worden binnen jouw vakgebied. Daarnaast biedt Sogeti jou de tofste opdrachten bij de top van het Nederlandse
bedrijfsleven. Daarnaast worden collegialiteit en een informele werksfeer bij Sogeti sterk gestimuleerd. Collega’s staan
dan ook altijd voor je klaar om vragen te beantwoorden of te sparren. En er is volop ruimte voor gezelligheid buiten de
werkvloer, bijvoorbeeld bij een van de Sogeti-bedrijfsuitjes.
Wie ben jij?
Je hebt hbo werk- en denkniveau en minstens twee jaar relevante werkervaring. Zo heb jij ervaring met BImodelleringstechnieken, databases, BI reporting tools en ETL tooling. Ook heb je kennis op het gebied van BI- en DWHconcepten. Applicaties en oplossingen als Microsoft, Powercenter, Oracle, Teradata, Cognos, BO en SAS ken jij dan ook
op je duimpje.
Waar kan ik aan de slag als Business Intelligence ontwikkelaar?
Sogeti is gevestigd in Vianen, Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Groningen en Capelle aan den IJssel.
Spreekt deze vacature jou aan? Solliciteer dan snel op de functie van Business Intelligence Developer.
Vragen over werken bij Sogeti? Neem contact op met onze recruiters via: sollicitatie@sogeti.com of bel naar: +31 (0) 886
606 600. Wil je direct solliciteren op deze baan? Ga dan naar de sollicitatie pagina op sogeti.nl.

