
 
	  

	  

	  
	  
	  

HippoLine	  breidt	  uit.	  
Om	  ons	  team	  te	  versterken	  zijn	  wij	  op	  zoek	  naar	  een	  ervaren:	  

	  
Senior	  QlikView	  Consultant	  

32-‐40	  uur	  
	  
Functieomschrijving	  
Wij	  zoeken	  een	  ervaren	  consultant	  m/v,	  die	  in	  staat	  is	  zelfstandig	  BI-‐	  projecten	  op	  te	  
pakken	  én	  tot	  een	  goed	  einde	  te	  brengen.	  Onze	  nieuwe	  collega	  heeft	  minimaal	  3	  jaar	  
ervaring	  en	  een	  bewezen	  track	  record.	  Kortom,	  je	  kunt	  ons	  laten	  zien	  waar	  je	  trots	  op	  
bent.	  Je	  houdt	  van	  uitdagingen	  en	  bent	  vooral	  wendbaar,	  oplossingsgericht.	  Wordt	  je	  
vooral	  uitgedaagd	  door	  de	  meer	  technische	  projecten,	  dan	  heb	  je	  een	  pré	  en	  willen	  we	  
snel	  met	  je	  om	  de	  tafel.	  	  
	  
Functie	  eisen	  

-‐ QlikView	  of	  Qlik	  Sense	  ervaring	  is	  een	  must	  
-‐ Bij	  voorkeur	  ben	  je	  Qlik	  gecertificeerd	  
-‐ Je	  hebt	  een	  neusje	  voor	  data	  en	  houdt	  van	  mooie	  dingen	  
-‐ Je	  hebt	  een	  voorliefde	  voor	  één	  van	  de	  volgende	  kennisgebieden:	  	  GIS,	  Social	  

Media	  (data),	  Statistiek	  (R)	  of	  scripten	  (SQL),	  .Net	  of	  JavaScript.	  
-‐ Goede	  beheersing	  van	  de	  Nederlandse	  en	  Engelse	  taal	  
-‐ Je	  werkt	  zelfstandig,	  houdt	  van	  uitdagingen	  en	  bent	  oplossingsgericht	  

	  
Wij	  bieden	  
Naast	  marktconforme	  arbeidsvoorwaarden	  (bonus,	  laptop,	  telefoon	  van	  de	  zaak	  en	  
pensioen)	  bieden	  we	  je	  professionele	  en	  persoonlijke	  vrijheid	  en	  groei	  in	  een	  informele	  
en	  collegiale	  werkomgeving.	  Veel	  mogelijkheden	  tot	  thuiswerken.	  	  
	  
Over	  HippoLine	  
HippoLine	  BV	  heeft	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  als	  BI-‐specialist	  een	  bijzondere	  positie	  	  
opgebouwd	  in	  de	  financiële	  en	  hypothecaire	  sector	  en	  de	  gezondheidszorg.	  Wij	  waren	  
de	  eerste	  in	  Nederland	  met	  QlikView	  op	  iPad	  en	  hebben	  tot	  twee	  keer	  toe	  (met	  trots)	  
een	  stevig	  stempel	  gedrukt	  op	  de	  Dutch	  BI-‐awards.	  Wij	  lopen	  bovendien	  voorop	  in	  de	  
toepassing	  van	  kaarten	  en	  geo	  informatie	  in	  QlikView	  met	  GeoQlik.	  



	  
Voor	  meer	  informatie	  over	  deze	  functie	  of	  om	  te	  solliciteren	  kun	  je	  contact	  opnemen	  met	  
Mirjam	  van	  Kooten	  (mirjam@hippoline.nl	  of	  0182-‐820398)	  
	  
Kijk	  ook	  eens	  op	  www.hippoline.nl.	  
	  
Acquisitie	  wordt	  uitdrukkelijk	  niet	  op	  prijs	  gesteld.	  


