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Business Intelligence Tester
Jouw omgeving omschrijft je als iemand met oog voor detail. Jij weet de kleinste foutjes en verbeterpunten te spotten en
broedt altijd op oplossingen. Jij houdt van uitdagingen en gaat voor kwaliteit. En dat is precies wat jou zo’n goede
Business Intelligence Tester maakt!

Over deze Testing vacature
Als Business Intelligence Tester sta jij paraat voor klanten die gebruikmaken van een BI-systeem. Je gaat – afhankelijk
van het project – bij opdrachtgevers aan de slag op locatie, of werkt vanuit Sogeti om klanten bij te staan met vragen over
hun systeem: is het wel goed beveiligd? Heeft het systeem het vereiste kwaliteitsniveau? Jij stelt een testplan op om met
weloverwogen antwoorden te komen. Ook voor het samenstellen van een testbasis of het uitvoeren van een test met
heterogene bronnen en nieuwe datavormen, zoals big data, draai jij je hand niet om. Niet vreemd, want jij hebt al aardig
wat ervaring.
Sogeti biedt jou…
Jij gaat voor een baan vol diversiteit, gezellige collega’s, en grote opdrachtgevers. Dan zit je goed bij Sogeti! Ook het
ruime aanbod aan trainingen, cursussen en opleidingen klinkt jou goed in de oren. Want jij wil je ontwikkelen en daarin
word je meer dan volledig gesteund door Sogeti.
Wie ben jij?
Jij hebt (minimaal) hbo werk- en denkniveau. Daarnaast heb je minstens twee jaar relevante werkervaring. Ervaring met
BI-modelleringstechnieken, TMAP, ETL-tooling, databases en BI reporting tools ontbreekt dan ook niet. Denk hierbij aan
MS SSIS, PowerCenter, MS SQL Server, Oracle, Teradata, OBIEE, Cognos, BO, SAS, etc. Heb je niet alles volledig in
de vingers? Geen nood. Sogeti biedt jou de training die je nodig hebt.
Waar kan ik aan de slag als BI Tester?
Sogeti is gevestigd in Vianen, Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Groningen en Capelle aan den IJssel.
Over Sogeti
Sogetisten werken hard voor inhoud en het beste resultaat. Maar, ze houden ook van gezellige uitjes en een informele
sfeer op de werkvloer. Herken jij je hierin? Mooi! Verwacht een warm welkom en razendsnelle ontwikkeling van jouw
skills.
Klaar om in BI-systemen te duiken? Enthousiast geworden van deze BI vacature? Solliciteer hier op de functie van
Business Intelligence Tester
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.

