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Business Intelligence Consultant
Techniek. Data. Klantcontact. Jij krijgt er energie van! Je weet wat de business nodig heeft en staat te popelen om je
technische talenten en social skills in te zetten. Big data slim interpreteren en creatief toepassen? Jij doet niets liever.
Meer winst voor de klant door betere business intelligence? Jij weet hoe. Flexibel inspelen op verandering en innovatie?
Kom maar op! Jij bent niet voor niets een Business Intelligence Consultant.

Over deze BI vacature
Als Business Intelligence Consultant ga je voornamelijk gedetacheerd bij de klant aan de slag. Je opereert op het
raakvlak van techniek en business. Heb je een voorkeur voor een van de twee? Dan kun jij je ontwikkelen op het terrein
van de business of op het meer technische vlak van het vakgebied. Naast techniek en business weet jij hoe belangrijk het
is om een goed klantcontact te onderhouden. Samenwerking en communicatie zijn onmisbaar om je klanten optimaal te
bedienen.
Sogeti biedt jou…
Week in week uit hetzelfde doen? Vasthouden aan vaste patronen? Jij moet er niet aan denken! In deze baan vind je
precies de dynamiek en diversiteit waar jij naar op zoek bent. Daarnaast ga jij je in rap tempo ontwikkelen op het gebied
van je voorkeuren en talenten. Hierin wordt je volledig gesteund door Sogeti. Wil je je specialiseren op een bepaald vlak?
Of meer te weten komen over die ene tool? Sogeti helpt je op weg met verschillende opleidingen, trainingen en meetings
om jou op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen je vakgebied. Al enthousiast aan het worden van deze BI
vacature? Lees dan verder!
Wie ben jij?
Jij hebt een hbo- of wo-opleiding afgerond, bij voorkeur richting Business IT & Management, Wiskunde of Informatica.
Daarnaast heb je minimaal drie jaar relevante werkervaring. Jij kunt overweg met BL-modelleringstechnieken, ETL tooling
(MS SSIS of PowerCenter), databases (MS SQL Server, Oracle, Teradata) en BI reporting tools (MS SSRS/SSAS,
OBIEE, Cognos, SAS, etc.). Ook heb je kennis van gestructureerd testen met BI- en DWH-concepten en beheers jij de
Nederlandse taal uitstekend.
Waar kan ik aan de slag als Business Intelligence Consultant?
Sogeti is gevestigd in Vianen, Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Groningen en Capelle aan den IJssel.
Over Sogeti
Sogeti is een bedrijf met een informele werksfeer, veel opleidingsmogelijkheden en oog voor resultaat. Het BI&A-team
bestaat uit meer dan 130 gedreven collega’s die hecht samenwerken. Een technische vraag of gewoon even sparren?
Sogetisten maken tijd voor elkaar.
Laat jij de klant de mogelijkheden van data zien? Spreekt deze BI vacature jou aan? Solliciteer hier op de functie van
Business Intelligence Consultant
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.

