Ben jij een gedreven BI Consultant en heb je passie voor data. Zoek jij een
uitdagende functie waarbij je gaat ontwikkelen op het gebied van Data Quality, Data
Ontsluiting, Data Visualisatie en Data Analytics. Kom dan werken bij ons
enthousiaste team van 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.
DataToppers is een consultancybureau die consultants detacheert of projectmatig inzet
bij diverse organisaties. Je gaat aan de slag bij organisaties die aansluiten bij jouw
ambities. Het is aan jou de taak om onze klanten te helpen met het ontsluiten, modelleren
en visauliseren van de data. Zo ben je de ene keer bezig met het bouwen van dashboards
in Power BI en een ander keer bezig met de inrichting van een Datawarehouse. Maar ook
het trainen en begeleiden van de gebruikers hoort bij jouw werkzaamheden. Alles staat of
valt bij een goed gebruik van de geleverde dashboards!
Coachingstraject
TOPPERprogramma is op jouw persoonlijke en proffesionele ontwikkeling gericht.
Diverse coaches en trainers ondersteunen jou in jouw reis als DataTopper.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je gaat in gesprek met de stakeholders en gebruikers
Je bent bezig met het verzamelen en structureren van datasets
Je lost BI-vragen op door het vertalen van de data naar zinvolle en
gebruikersvriendelijke dashboards
Jij bouwt dasboards met Power BI voor het analyseren van data
Het inrichten van een datamodel in Tabular
Je gaat aan de slag met het realiseren van een Datawarehouse
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 hebt enkele jaren relevante werkervaring
Je kunt zelfstandig werken maar bent ook een echte teamplayer
Je bent een echte bruggenbouwer om het wat (de klantbehoefte) met het hoe
(realisatie) te verbinden
Je bent analystisch, communicatief vaardig en proactief
Ervaring met data modellering en het definiëren van requirements
Je hebt ervaring met Power BI of andere BI-tools
Je hebt kennis van Microsoft Azure
Je hebt ervaring met SQL

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

Een goed salaris dat aansluit bij jouw ervaring
Coachingstraject voor je persoonlijke ontwikkeling
Opdrachten die aansluiten bij jouw ambitie
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.

