Wil jij een vliegende start maken in de wereld van Business Intelligence en
zelfstandig aan de slag gaan bij diverse opdrachtgevers? Kom dan werken bij
DataToppers!
Wie zijn wij?
Bij ons werken enthousiaste ‘data geeks’ die een passie hebben voor het verzamelen,
visualiseren en analyseren van data. Met een flinke dosis energie, creativiteit en kennis
helpen wij organisaties om datagedreven te werken.
Samen met het team van DataToppers ga je ontwikkelen op het gebied van Data Quality,
Data Ontsluiting, Data Visualisatie en Data Analytics. Jij ziet het als uitdaging om met
onze opdrachtgevers in gesprek te gaan, de informatiebehoefte in kaart te brengen en
deze te vertalen naar intelligente oplossingen.
Traineeship – Coachingstraject
Ons TOPPERprogramma is op jouw persoonlijke en proffesionele ontwikkeling gericht.
Diverse coaches en trainers ondersteunen jou in jouw reis als DataTopper.
Op basis van intensieve training en persoonlijke begeleiding word je in programma van
twee jaar volledig opgeleid tot gecertificeerd BI specialist. Je leert BI-vragen vertalen
naar technische vereisten en werkt hierbij dagelijks met Power BI, DAX, SQL en SSIS.
Tijdens het programma breng je direct jouw theoretische kennis in de praktijk. Je gaat
actief aan de slag met het behalen van certificeringen. Je bouwt domeinkennis op en
wordt ook op jouw persoonlijke vaardigheden getraind.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Je gaat zelfstandig te werk
Je brengt de informatiebehoefte van verschillende afdelingen in kaart.
Je lost BI-vragen op door het vertalen van de data naar zinvolle en
gebruikersvriendelijke dashboards
Je initieert (spar)sessies over de mogelijkheden van het inrichten van nieuwe
functionaliteiten.
Je begeleid en traint de gebruikers bij het gebruik van de geleverde dashboards
Je draagt naast de consultancy werkzaamheden bij de klant ook bij aan onze
projectmatige opdrachten

Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Een relevante afgeronde HBO/WO opleiding (Bijv. Bedrijfskunde, Business & ICT,
Information Management etc.)
Je kunt zelfstandig werken maar bent ook een echte teamplayer
Affiniteit met IT
Je bent analystisch, communicatief vaardig en proactief
Je hebt een frisse blik en zit vol energie
Ervaring met Power BI is een pré
Ervaring met SQL is een pré

Wat kun je van ons verwachten?
•
•
•
•
•
•
•

Een goed salaris dat aansluit bij jouw ervaring
Je maakt onderdeel uit van het TOPPERprogramma en wordt opgeleid tot BIspecialist
Coachingstraject voor je persoonlijke ontwikkeling
Een leaseauto
Een laptop
Een gezellig en collegiaal team
Activiteitenverenging met veel teamuitjes!

Is jouw interesse gewekt? Neem dan direct contact met ons en stuur je CV met een
korte toelichting naar info@datatoppers.nl.

