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Microsoft BI Specialist
Jij wil vooruit. Jij wil je kennis benutten. Jij wil impact hebben. Dat kan, als Microsoft BI Specialist bij Sogeti. Jij weet dat
dat niet niets is! Sogeti is namelijk Global Golden Partner van Microsoft. Door dit partnership kun jij bij de top van het
Nederlandse bedrijfsleven aan de slag met de nieuwste Microsoft-technologie. Dat wil je, toch?

Over deze BI vacature
Als Microsoft Busines Intelligence Specialist analyseer je de bedrijfsdoelstellingen van jouw klant, en ontwerpt, realiseert
en implementeert complexe BI- en DWH-oplossingen. Met de nieuwste technologie in handen gaat jou dit makkelijk af.
De ene keer werk je op projectbasis bij de klant, de andere keer een van de Sogeti-kantoren. Waar je ook werkt, jij zit
helemaal op je plek! Krijg je nu al energie van deze BI vacature? Lees dan snel verder over wat Sogeti jou te bieden
heeft!
Sogeti biedt jou…
De techniek staat niet stil. En jij ook niet. Als Microsoft Business Intelligence Specialist ben je altijd up-to-date, zodat je
weet wat er speelt en wat er mogelijk is. Sogeti helpt je daar uiteraard bij. Zo kun je deelnemen aan een rijk arsenaal van
hooggewaardeerde cursussen, opleidingen en trainingen. Maar ook je collega’s zijn een bron van informatie. Sogetisten
staan namelijk altijd klaar om hun kennis te delen, of een rondje te sparren. Ook informele uitjes worden volop
georganiseerd, want een goede werksfeer, dat wil iedereen!
Wie ben jij?
Jij hebt minimaal hbo werk- en denkniveau. Je bent Microsoft gecertificeerd of in een vergevorderd stadium. Jouw kennis
reikt van BI- en DWH-concepten, tot databaseoptimalisaties en -onderhoud (MS SQL Server). Ook machine learning,
predictive analytics, metadata en SharePoint zijn bekend terrein voor jou.
Waar kan ik aan de slag als Microsoft Business Intelligence Developer?
Sogeti is gevestigd in Vianen, Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Groningen en Capelle aan den IJssel.
Wil jij deel uitmaken van Sogeti's BI&A-team? Enthousiast geworden van deze BI vacature? Solliciteer hier op de functie
van Microsoft Business Intelligence Ontwikkelaar.
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.

