
 

 

 

 

‘Data driven, continu verbeteren, business partner’ 

Spreekt deze combinatie je aan? 

 

Als Business Intelligence specialist in Delft (32-36 uur) is dat jouw uitdaging! 

 

Student zijn. Weet je nog? Of ken je de verhalen? Nieuwe vrienden, feestjes, vrijheid? De 

grenzen opzoeken. Het leren, ontdekken en op jezelf wonen. De mooiste tijd van je leven; 

daar werken wij voor. 

 

Wat ga je doen? 

Jouw best practices delen. Wij willen graag dat je ons BI team versterkt met jouw kennis en 

talent als BI specialist en business partner. Jullie voornaamste klus als team? Onze DWH 

omgeving duurzaam verder ontwikkelen en ontsluiten met een professionele selfservice BI 

tool. Het is nog flink bouwen, gelukkig is dat jouw ding! Onze aanwezige data op de juiste 

manier op de juiste plek beschikbaar krijgen is een uitdaging die al op je ligt te wachten. 

Handig dus als je zelf aan de knoppen kunt zitten. We willen natuurlijk met één druk op de 

knop onze rapportages inzien. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de klanttevredenheid of 

over de doorlooptijden van reparatieverzoeken. Een belangrijk deel van je tijd bouw je ETL 

processen, analyseer je data (kwaliteit) met SQL en bouw je Power BI rapportages. Al is dit 

één kant van deze rol. De andere kant is de uitdaging om te schakelen tussen deze details, 

de processen en systemen en de vraag van onze Business aan de andere kant. Meedenken 

en vooral de goede vragen stellen om de vraag achter de vraag zo concreet mogelijk te 

krijgen.  

Jij? 

Je bent nieuwsgierig, doelgericht en kritisch. Natuurlijk ben je een data gedreven adviseur en 

-beslisser. Je denkt in mogelijkheden, vooral die mogelijkheden die echt aansluiten bij de 

werkelijke vraag van onze collega’s in de business. Dit vraagt om bovengemiddeld goed 

luisteren en doorvragen! Jouw vragen helpen namelijk weer bij het aanscherpen van de 

behoefte van onze klanten. Wij worden nog nieuwsgieriger, als jij: 

• Minimaal hbo werk- en denkniveau hebt en bijvoorbeeld een opleiding hebt gevolgd 

in de richting van (bedrijfskundige) informatica, database development of business 

analytics; 



 

 

 

 

 

 

• Minimaal 3 jaar werkervaring hebt in een BI omgeving; 

• Ervaring hebt met SQL, ETL, Power BI of andere rapportagetools; 

• Niet van verspilling houdt en zaken graag afmaakt;  

• Ervaren gesprekspartner bent die niet schroomt om nee te zeggen. 

Wat bieden wij? 

Wij bieden je een functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte om te creëren. Je 

secundaire arbeidsvoorwaarden kun je via het Woondiensten Cafetariasysteem meer op 

maat snijden. Elk jaar kun je gebruik maken van een persoonlijk ontwikkelingsbudget en je 

salaris is volgens de CAO voor Woondiensten ingedeeld in schaal J. Afhankelijk van jouw 

ervaring is dat minimaal € 3.599,- en maximaal € 4.862,- bruto per maand. De functie is in 

eerste instantie voor een jaar en wordt bij goed functioneren omgezet naar een contract voor 

onbepaalde tijd. 

Informatie en solliciteren 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Linda Beeksma, Manager 

ICT, bereikbaar via nummer 088-2353896. Je sollicitatie met CV kun je tot en met 20 januari 

2020 mailen naar sollicitatie@duwo.nl, t.a.v. Ilonka Bijl.  
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