S TA G I A I R E B I

What’s in it for you?

Als business intelligence stagiair ga je de informatiebehoefte van verschillende interne afdelingen specificeren. Aan de hand van deze informatiebehoefte ga je BI-producten zoals adviezen,
rapportages en dashboards ontwikkelen, aanpassen en leveren. Deze producten ontwikkel je door
middel van de data uit ons datawarehouse. Je
bent in staat om de structuur van de views in het
datawarehouse zodanig aan te passen en uit te
breiden wanneer de rapportagebehoeften van de
interne klant dit noodzakelijk maakt.
Het uiteindelijke doel is dat de interne klant
uiteindelijk dankzij flexibiliteit in de rapportages
grotendeels zelfvoorzienend worden. Al met
al een erg uitdagende stage met voldoende
uitdaging!

Jouw belangrijkste taken

• Het specificeren van BI vragen van interne
afdelingen;
• Het ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen
van ons huidige BI platform (Power BI) met
professionele rapportages die aansluiten bij de
behoefte en de doelgroep;
• Het zorgdragen voor de consistentie en
betrouwbaarheid van de BI-producten;
• Uitvoeren van analyses aan de hand van vragen
uit de organisatie;
• Bewaken van de kwaliteit en betrouwbaarheid
van ons Datawarehouse in samenwerking met
IT support;

Dit ben jij

Zelfstandig - Resultaatgericht - Oplossingsgericht
- Stressbestendig - Accuraat
Je hebt ervaring met of interesse in Microsoft

Power BI, SQL Server databases, Microsoft Azure,
SQL Server Management Studio. Daarnaast heb
je kennis van datamodellen, databases & data
integratie. Je volgt op dit moment een bedrijfskundige HBO opleiding.

Wat bieden wij jou?

• Een mooie meewerkstage in een snelgroeiend
en innovatief bedrijf;
• Stagevergoeding van € 250,- bruto p/m
o.b.v. 40 uur;
•Standplaats ‘s-Hertogenbosch;
• Eigen inbreng en verantwoordelijkheden
• Gezamenlijke vrijdagmiddaglunch;
• Je werkt in een ambitieuze werkomgeving met
een gestructureerde, informele bedrijfscultuur;
• De stageperiode valt in de tweede helft van
2022, vanaf september.

Reageren
Heb je belangstelling voor deze stage en herken je jezelf in het profiel? Stuur dan je motivatiebrief met cv naar sollicitatie@itgcompanies.nl.
Mocht je meer informatie willen over de vacature dan kan je contact opnemen met Aleid Postma, telefoonnummer 073-7074330.
Let op! studenten van een ICT opleiding komen niet in aanmerking i.v.m. de eisen die door de opleiding worden gesteld
(minimaal 5 ICT medewerkers op de afdeling.)
Over ITG Companies BV
De International Travel Group (ITG) in ‘s-Hertogenbosch is een van de meest dynamische reisorganisaties van Nederland.
De wereld is ons werkterrein en het is onze passie om reizigers een passende reis 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. Met ongeveer 55 collega’s streven we in al onze processen naar het overtreffen van de
klanttevredenheid. Het hoge kennisniveau en het continue streven de reiziger te ontzorgen staan centraal. Jij kunt nu deel
uitmaken van deze energieke wereld!

