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Business Intelligence Architect
Jij kunt toveren met business-data. Jij kent de markt. Jij brengt de klant van (big-)data naar real impact!

Over deze vacature op het gebied van architectuur
Jij zorgt ervoor dat bedrijven het verschil kunnen maken door het gebruik van data. Allereerst analyseer je de behoeften
en vragen. Daarna vertaal je ze naar een toekomstbestendige architectuur en realistische roadmap. Daarbij zijn jouw
ontwerpen maatwerk en ben je tijdens het proces het aanspreekpunt voor zowel de business als IT. Uiteraard ben jij als
BI Architect perfect op de hoogte van de marktontwikkelingen en weet je hoe je de nieuwste ontwikkelingen kunt
toepassen. Met jouw ervaring ben je binnen jouw vakgebied een inspiratiebron én vraagbaak voor zowel klanten als
collega’s.
Sogeti biedt jou...
...een baan in een werkomgeving met een prettige en collegiale sfeer bij de beste IT-werkgever van Nederland. Voor
Sogeti staat de ontwikkeling van jouw kennis en kunde voorop. Een enorm arsenaal aan opleidingen en cursussen staat
daarom tot jouw beschikking. Bovendien kun je je kennis en ervaringen met collega’s delen in een van de communities of
technische meetings.
Wie ben jij?
Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding en beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal uitstekend. Je staat
bekend om je goede communicatieve- en adviesvaardigheden en hebt ruimschoots ervaring met het opstellen van
architectuur. Bovendien heb je kennis van en ervaring met architectuurmethoden en –raamwerken en weet je te werken
met de meest gangbare BI -tools, waaronder die van Microsoft en Informatica. Tot slot heb je een duidelijke visie op Big
Data en Business Intelligence-thema’s.
Waar kan ik aan de slag als BI Architect?
Sogeti is gevestigd in Vianen, Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven,
Groningen en Capelle aan den IJssel.
Laat jij Sogeti’s klanten de mogelijkheden van data zien? Spreekt deze vacature jou aan?
Solliciteer dan hier op de functie van Business Intelligence Architect.
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.

