BUSINESS INTELLIGENCE SPECIALIST JR

International Travel Group (ITG) is een van de meest dynamische en actieve reisorganisaties van Nederland. De wereld is ons werkterrein en het is
onze passie om reizigers ‘Experiences and Memories for a lifetime’ te bieden. Dit doen we door kwaliteit te leveren, proactief te werken, actief en
flexibel betrokken en betrouwbaar te zijn. Daarbij schakelen we snel en hanteren we korte communicatielijnen. Jij kunt er nu deel van uitmaken, want
wij zijn momenteel op zoek naar een junior Business Intelligence Specialist. Onze medewerkers richten zich in alle processen volledig op ‘customer
intimacy’ en streven naar 100% klanttevredenheid

De functie

De Business Intelligence Specialist is verantoordelijk voor het specificeren van de informatiebehoefte en het ontwikkelen, aanpassen en leveren
van BI-producten (adviezen, rapportages en
dashboards) die aansluiten op de behoefte van de
interne klant. Dit doe je samen met interne afdelingen. Je ontwikkelt, onderhoudt en bouwt aan
ons huidige BI platform (Power BI). Aan de hand
van de interne behoeften dient de beschikbare
data uit het datawarehouse vertaald te worden
naar bedrijfsrapportages waarbij het uitgangspunt is dat interne klanten dankzij flexibiliteit
in de rapportages grotendeels zelfvoorzienend
worden. De Business Intelligence Specialist is tevens in staat om de structuur van de views in het
datawarehouse aan te passen en uit te breiden
indien de rapportagebehoeften dat noodzakelijk
maken.

Vereiste kwaliteiten

Je hebt uitgebreide kennis van en ervaring met
Microsoft Power BI. Daarnaast heb je ervaring met
het opzetten van professionele rapportages. Je
hebt kennis van datamodellen, databases en data
integratie Het is een pré als je kennis en ervaring
hebt met SQL Server databases, Microsoft Azure
en SQL Server Management Studio. Ook ervaring
met het aansturen van externe leveranciers voor
BI architectuur is welkom.
Tot slot heb je een HBO werk- en denkniveau met
bij voorkeur een bedrijfskundige informatica of
soortgelijk opleiding en bij voorkeur minimaal
2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
Je bent klaar om de volgende stap te zetten en
zelfstandig aan de slag te gaan.

Competenties

- Goede communicatieve vaardigheden;
- Samenwerken door een actieve bijdrage te
leveren aan een gezamenlijk resultaat;
- Zelfstandig je werkzaamheden kunnen
organiseren binnen de gestelde deadlines;
- Proactief, niet wachten tot zaken zich voordoen
maar anticiperen.

Ons aanbod

- E en leuke baan in een dynamische
werkomgeving (zie ook www.itgcompanies.nl)
- Dienstverband voor 36-40 uur
- Startdatum in overleg (bij voorkeur z.s.m.)
- S alaris, 25 vakantiedagen, vakantiegeld, reiskostenvergoeding, pensioenopbouw en aanvullende
personeelsvoordelen;
- Standplaats ‘s-Hertogenbosch
- Eigen inbreng en verantwoordelijkheden;
- Gezamenlijke vrijdagmiddaglunch
- Je werkt in een ambitieuze werkomgeving met
een gestructureerde, informele bedrijfscultuur

Reageren
Herken jij je in bovenstaand profiel en spreekt het je aan om in de reiswereld te werken?
Stuur dan je motivatiebrief en cv naar sollicitatie@itgcompanies.nl ter attentie van Aleid Postma (HR Manager)..

