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SAP BI/BO Consultant
Werken als SAP BI/BO Consultant.
Jij weet veel van bedrijfsprocessen en data. Jij stelt klanten in staat om hun business efficiënt en effectief te runnen. En…
daar word je blij van!

Jouw expertise
Business Intelligence, daarop ligt de focus van jouw passie en expertise. Of het nu om data-extractie, data-modellering of
rapportagesystemen gaat; jij beheerst het hele BI-spectrum. Jij snapt op welke wijze datastromen rondom (primaire)
bedrijfsprocessen de indicatoren kunnen zijn voor een efficiënte sturing naar beste business-prestaties. En daarbij kun je
ook nog eens lezen en schrijven met SAP.

Jouw favoriete SAP tools?
SAP Netweaver Business Warehouse en/of Business Objects. Jij weet als geen ander: een consultant met enkel
technische expertise mist de boot. Ook sociale skills zijn essentieel. Gelukkig ben je niet op je mondje gevallen; je bent
strategisch, open-minded en aangenaam in de omgang. Je kunt dus uitstekend met het (middel)management dealen en
weet zo de klantbehoefte, ook de latente, snel te ontrafelen en te vertalen naar effectieve SAP-solutions.

Sogeti biedt jou...
…een carrière die je brengt naar de toppositie die bij jouw ambitie en talenten past. Bedrijfssucces en
werknemersexpertise zijn namelijk voor Sogeti twee zijden van dezelfde medaille. Een grote Sogeti-grabbelton vol
opleidingen en cursussen staat dan ook tot jouw beschikking. Professionele begeleiding hoort daar natuurlijk bij. Voor de
SAP-expert is er bovendien de mogelijkheid om de kennis van de nieuwste ontwikkelingen rondom SAP Cloud, SAP S/4
HANA, SAP Analytics en SAP-outputmanagementoplossingen te updaten. Bij de Sogeti-Academy kun je hiervoor een
met SAP Nederland afgestemd opleidingscurriculum volgen. Daarbij kun je gebruikmaken van meerdere interessante
(SAP) Learning & Development platforms.

Welke SAP ervaring neem jij mee?
Je hebt ruime ervaring met SAP Netweaver Business Warehouse (BW), SAP Business Objects (BO) en HANA. Je hebt
aantoonbaar ervaring met het werken binnen het BI-expertisegebied. Van de nieuwste ontwikkelingen binnen het SAP BI/HANA-werkveld ben je op de hoogte of hebt de ambitie je daarin verder te verdiepen. Bij voorkeur ben je SAP BW- of
SAP BO- gecertificeerd of in ieder geval bereid deze certificeringen binnen afzienbare tijd te behalen. Nadrukkelijke
ambitie, ervaring of certificering binnen het SAP BI-HANA-werkveld, in de vorm van SAP BW geven je een voorsprong.
Een pré is het eveneens als je bekend bent met de Agile/Scrum-aanpak en DevOps.

Kom je bij Sogeti werken?
Verwacht dan een warm welkom in een ambitieus bedrijf met een fijne, informele werksfeer. Sogetisten ontmoeten elkaar
geregeld tijdens verschillende informele meetings en recreatieve activiteiten rondom het werk. Bovendien werken
Sogetisten uitsluitend bij gerenommeerde bedrijven waar ze gekend worden als uiterst professioneel, gedreven en
resultaatgericht.
Durf jij je voor een topcarrière te gaan? Solliciteer dan snel!
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.

