BI ANALIST
regio Z aventem – intern – met wagen
BEDRIJF
Dit internationaal bedrijf te Zaventem, biedt haar diensten aan in meer
dan 32 landen. Ze zijn actief binnen de automotive sector. Ze profileren
zich als een speler op de markt van mobiliteit, die inspeelt op de nieuwste
trends. Momenteel kijken ze uit naar een BI analist ( SAS) om analyses uit
te voeren, de business te adviseren en effectief acties te formuleren en op
te volgen.

FUNCTIE:
Als BI analist (SAS) hou je ervan om met data bezig te zijn. Je duikt in de
data en op basis van jouw statische modellen en jouw analyses ga je de
business bijsturen. Je gaat bv. de segmenten met de hoogste risico’s
identificeren. Al jouw bevindingen geef je weer in een rapportering waarin
zowel de feiten als de voorspellingen duidelijk worden weergegeven.
Verder ga je ook acties formuleren om de resultaten te optimaliseren.
Door jouw overtuigingskracht krijg je de business mee in dit verhaal.
Tenslotte leid en volg je ook jouw projecten op.
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PROFIEL:
• Je hebt een statistische achtergrond.
• Je hebt ervaring met BI en het analyseren van data.
• Je hebt kennis van SAS of R en excel.
• Je bent een echte ondernemer en je kan goed zelfstandig werken.
• Je bent zeer communicatief en je bezit voldoende overtuigingskracht.
• Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels, kennis van het Frans is een
pluspunt.

AANBOD:
Binnen deze organisatie met een vlakke structuur, open en flexibele
cultuur krijg je naast een aantrekkelijk salaris een pakket aan extralegale
voordelen zoals een bedrijfswagen, maaltijdcheques, nettovergoeding,
groep- en hospitalisatieverzekering.
Herken jij jezelf in deze vacature? Stuur dan nu je CV naar natacha@cartiere.be en
bel 02/669.14.19. voor meer info.
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DATA ANALIST (TABLEAU-R)
regio K ortrijk

BEDRIJF
Deze sales en marketingorganisatie is op zoek naar een data analist die
sterk in zijn schoenen staat. Het sterk groeiend, ambitieus bedrijf met
veel potentieel richt zich op producten die vooruitstrevend, gedurfd en
hoogwaardig zijn. Hierdoor is de data-analyse voor het bedrijf van
essentieel belang en zal je ook een verschil kunnen maken met jouw
analyses en bevindingen. Dit bedrijf is gelegen in Kortrijk en biedt een
mooie work-life balans.

FUNCTIE:
Als Data analist (Tableau - R) ben jij verantwoordelijk om data-projecten
uit te voeren van A tot Z. Je analyseert verkregen data en je adviseert en
rapporteert jouw bevindingen. Deze worden weergegeven in een duidelijke
rapportering. Het bedenken van oplossingen (deze presenteren),
samenzitten met de business (deze kritisch in vraag stellen), proactief
analyseren en op deze manier trends ontdekken zodat je mensen kan
adviseren, zijn één voor één taken die tot de functieomschrijving behoren.
Dit is een zeer gevarieerde functie voor iemand die graag met data bezig
is en ervan houdt om intellectueel uitgedaagd te worden.
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PROFIEL:
• Je hebt een Masterdiploma.
• Je hebt een bewezen ervaring als data analist.
• Je hebt een goede kennis van SQL, Tableau en R is een plus.
• Je bezit sterke analytische en communicatieve vaardigheden
(Nederlands – Engels).
• Je bent proactief ingesteld en stelt zaken kritisch in vraag.
• Je bent in staat om zelfstandig te werken.
• Je bent creatief en je vindt het fijn dat er effectief iets gedaan wordt met
jouw bevindingen.

AANBOD:
Je komt terecht binnen een jong, gedreven en dynamish team te KORTRIJK.
Naast deze leuke werkomgeving krijg je veel flexibiliteit, zelfstandigheid
alsook een mooi en volledig verloningspakket. Wil jij veranderingen
teweegbrengen met jouw bevindingen?
Jou verdiepen in deze business en zo de juiste adviezen kunnen verlenen binnen
een sterk groeiend bedrijf? Stuur dan nu je CV naar natacha@cartiere.be en bel
02/669.14.19. voor meer info.
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MS BI SPECIALIST
met commerciële affiniteit en gezonde
ambitie – regio A ntwerpen
BEDRIJF
Deze bekende speler binnen retail kijkt uit naar een MS BI specialist met
commerciële affiniteit. Het hoofdkwartier van deze groep ligt in de regio
Antwerpen. De laatste 20 jaar zijn ze exponentieel gegroeid en hierdoor
hebben ze grote plannen voor de toekomst. Daarom zijn ze dringend op
zoek naar een gemotiveerde MS BI specialist. Het bedrijf is een KMO waar
er veel aandacht wordt besteed aan persoonlijk initiatief en waar een
aangename cultuur heerst.

FUNCTIE:
Je komt terecht binnen een uitgebreide omgeving waarbij de commerciële
insteek zeer belangrijk is. BI vormt een centraal en belangrijk
departement binnen deze organisatie. Je staat heel dicht tegen de
business en je kan van hieruit de bedrijfsactiviteiten mee gaan sturen.
Gezien deze impact wordt er uitgekeken naar een MS BI specialist, die
thuis is binnen het analytische en technische luik.
Analytisch: het is belangrijk om de business te begrijpen, hen kritisch in
vraag te stellen en oplossingen te kunnen aanbieden die omvangrijker
zijn dan wat er initieel gevraagd werd.
Technisch: Het ETL luik is ook niet onbelangrijk. Je werkt met heel snelle
opleveringen, het is handig als je zelf de nodige aanpassingen kan maken.
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PROFIEL:
• Je bent hoger opgeleid.
• Je hebt ervaring met SSAS, SSIS en SSRS.
• Kennis van power BI is een plus.
• Je bent commercieel ingesteld.
• Je kan zelfstandig werken maar je werkt ook graag in team.
• Engels is voor jou geen enkel probleem (spreken en schrijven).

AANBOD:
Vanaf dag 1 heb jij jouw eigen verantwoordelijkheden en kan je jouw reeds
opgebouwde ervaring op een positieve manier toepassen en bijgevolg een
sleutelrol opnemen binnen het BI team. Afhankelijk van jouw interesses
kan je nieuwe taken naar jou toe trekken en deze verder ontwikkelen. Er
zijn korte communicatielijnen, dus er is veel mogelijk. Je komt terecht in
een BI departement dat centraal staat binnen deze bekende speler. Verder
krijg je een mooi en volledig verloningspakket aangeboden.
Ben jij op zoek naar een uitdaging waar je jouw eigen job maakt en waar
opportuniteiten grijpen aangemoedigd wordt? Stuur dan nu je CV naar
natacha@cartiere.be en bel 02/669.14.19. voor meer info.
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MS BI EXPERT
regio Berchem
BEDRIJF:
Deze internationale distributeur is actief in meer dan 40 landen. Je komt
terecht op hun hoofdkantoor in Berchem van waaruit alle groepsturende
functies gevestigd zijn. Hun producten worden wereldwijd verhandeld
binnen verschillende marktsegmenten. De data is verankerd binnen alle
departementen waardoor je als BI expert terecht komt binnen een
complexe data omgeving. Wordt je graag intellectueel uitgedaagd? Dan is
dit zeker iets voor jou.

FUNCTIE:
Als MS BI expert ben jij verantwoordelijk voor het gehele BI proces. Je
takenpakket bestaat zowel uit een analytisch als een technisch luik. Het
is belangrijk dat je de data begrijpt en hier mee aan de slag kan.
Aangezien het bedrijf veel groter en dynamischer geworden is, wordt de
huidige DWH omgeving onder de loep genomen en gaat het helemaal
vernieuwd en geoptimaliseerd worden. Dit vormt alvast 1 groot project
waar jij aan kan meewerken van bij de start. Je hebt veel contact met de
business en verschillende stakeholders. Jouw hands-on aanpak zorgt
ervoor dat je direct problemen kan aanpakken. Daarnaast ben je
verantwoordelijk om heel wat kleinere projecten te leiden.
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PROFIEL:
• Je bent hoger opgeleid.
• Je hebt minstens 1 keer het volledige MS BI proces doorlopen.
• Je hebt dus ervaring met SSAS, SSIS en SSRS.
• Kennis van power BI is een plus.
• Je bent analytisch en oplossingsgericht ingesteld.
• Je kan zelfstandig werken maar je werkt ook graag in team.
• Engels is voor jou geen enkel probleem (spreken en schrijven).

AANBOD:
Een uitdagende functie in een dynamisch team met gevarieerde,
interessante en nieuwe projecten die jij mag uitvoeren van A tot Z. Een
aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen zoals een
wagen! Goed bereikbaar (met wagen en openbaar vervoer)
Ben jij op zoek naar een uitdaging waar je jouw eigen job maakt en waar
opportuniteiten grijpen aangemoedigd wordt? Stuur dan nu je CV naar
natacha@cartiere.be en bel 02/669.14.19. voor meer info.
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DWH/ETL-SPECIALIST

regio Z aventem – twee dagen/week
thuiswerk

BEDRIJF:
Deze organisatie is een gekende speler binnen de medische en de
farmaceutische sector. Zij bieden jou een uniek kader nl. je hebt het KMOgevoel binnen een multinational. Hun BI en data-team bestaat uit 50
experts. Zij kijken uit naar een DWH/ ETL-specialist. Binnen hun team
wordt teamwork, zelfstandigheid en zelfontwikkeling enorm gestimuleerd.
Zo krijg je een persoonlijk trainingsbudget dat je zelf mag inzetten.
Daarnaast is er een mooie work-life balans doordat er de mogelijkheid is
om 2 dagen/ week van thuis te werken.

FUNCTIE:
Je bent gespecialiseerd in data modelering en je bent gepassioneerd door
de DWH.
Wat zijn jouw taken als DWH/ETL- specialist?
• Het schrijven van data flow’s.
• Business requirements omzetten naar star schema’s.
• Complexe ETL-materie schrijven.
• De DWH performanter maken door processen te optimaliseren.
• Nieuwe DWH-systemen van scratch opzetten.
Het is belangrijk dat jij inzicht hebt in complexe datamodellen. Je
experimenteert graag met data en je gaat hier graag creatief mee te werk.
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PROFIEL:
• Je bent hoger opgeleid.
• Je hebt een goede ervaring binnen het DWH en het ETL gebeuren.
• Je bent een expert in het SQL.
• Je bent stressbestendig.
• Je spreekt vlot Engels en Nederlands.

AANBOD:
Een job met zeer veel vrijheid zowel jobinhoudelijk als qua work-life
balans (twee dagen/week thuiswerk) waar de rapportering, BI-solutions
en klantencontact worden gecombineerd. Een eigen opleidingsbudget dat
je vrij kan investeren, aangevuld met een aantrekkelijk verloningspakket.
Heb jij ervaring met de DWH en het ETL gebeuren? Hou je ervan om te
programmeren? Ben je graag creatief met data? Stuur dan nu je CV naar
natacha@cartiere.be en bel 02/669.14.19. voor meer info.
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QLIK LANDSCHAP MEE
UITBOUWEN
regio Z aventem – twee dagen/week
thuiswerk
BEDRIJF:
Deze multinational is actief binnen de farmaceutische sector en bekleden
hier een zeer sterke positie. Je komt terecht op het hoofdkantoor in
Zaventem. Gezien de mogelijkheid tot 2dagen per week thuiswerk en heel
wat flexibiliteit zorgt dit voor een leuke werklocatie. Het BI en data-team
bestaat uit 50 experts. Binnen hun team wordt teamwork, zelfstandigheid
en zelfontwikkeling enorm gestimuleerd. Zo krijg je een persoonlijk
trainingsbudget dat je zelf mag investeren.

FUNCTIE:
Als Qlik expert is het jouw uitdaging om het Qlik platform/ landschap mee
uit te bouwen. Je zit dagelijks samen met het projectteam om de
requirements uit te schrijven en deze te ontwikkelen. Je tekent mee de
strategie uit: hoe gaan we bepaalde flows opzetten? Wat zijn de best
practices? Hoe maken we onszelf productiever?
Een groot Qlik project waar jij mee jouw handen onder kan zetten.

www.cartiere.be

PROFIEL:
• Je bent hoger opgeleid.
• Je bezit een sterke BI en Qlik kennis.
• Je kent de best practices rond BI.
• Je hebt zin om te leren, je neemt graag initiatief.
• Je bent communicatief sterk (Nederlands – Engels)

AANBOD:
De kans om vanaf nul iets op te bouwen. Een job met zeer veel vrijheid
zowel jobinhoudelijk als wat betreft work-life balans (twee dagen/week
thuiswerk). Een eigen opleidingsbudget dat je vrij kan investeren,
aangevuld met een aantrekkelijk verloningspakket.
Kan jij jou in deze opportuniteit terugvinden?
Stuur dan nu je CV naar natacha@cartiere.be en bel 02/669.14.19. voor meer info.
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