
HippoLine breidt uit. Wij zijn op zoek naar:

Junior Business Intelligence Consultant

(met voorliefde voor techniek)
32-40 uur

Functieomschrijving

Wij zoeken aanstormend talent (m/v). Een echte techneut. Onze rots in de branding, op wie we 
kunnen vertrouwen als het gaat om onderhoud en uitbreiding van onze SaaS platforms, vpn tunnels, 
clustering servers, security, firewalls etc. Jij weet hoe de server in elkaar zit, maar duikt ook niet weg 
in een hoekje als het gaat om ETL, scripting, data-ontsluiting en complexe koppeling van 
verschillende databronnen. Kortom: je bent een diehard BI-specialist op technisch vlak. Wij hebben 
mensen in huis die je coachen en trainen en je krijgt absoluut de ruimte om je specialismen verder te 
ontwikkelen. 

Onze wensen

• Je hebt een afgeronde technische of economische HBO of WO-opleiding. 

• Heb je ervaring als data-analist, dan nodigen we je ook uit om te reageren.

• Je bent gedreven om elk soort databron te ontsluiten en aan elkaar te koppelen.

• Je zoekt degelijke oplossingen die duurzaam werken.

• Je houdt toezicht op het geheel van onze servers en klanten.

• Jij geeft ons het vertrouwen dat de performance gewaarborgd is.

• Je werkt graag in teamverband en helpt andere consultants met technische issues.

• Je hebt ervaring of affiniteit met server clustering, single sign on (SAML protocol), firewalls en het 
opzetten en beheren van servers.

• Je gaat uitdagingen niet uit de weg. Denk aan grote datasets, tijdsafhankelijke datakoppelingen, 
API’s, optimalisatie van scripts en de toepassing van statistiek en machine learning op datasets.

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal 

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, jonge 
werkomgeving. Je draait zelfstandig je eigen projecten, vaak van begin tot einde. Je werk is 
afwisselend voor diverse branches en je krijgt veel ruimte om je te specialiseren en zo het diverse 
team te versterken. We zijn flexibel wat betreft werktijden en -locatie (bij de klant, thuis of op 
kantoor). 

Over HippoLine 

HippoLine BV heeft als BI-specialist vanaf 2008 een bijzondere positie opgebouwd in de financiële en 
hypothecaire sector en de gezondheidszorg. Wij schrikken niet van lastige data en werken met 
technologieën als machine learning en artificial intelligence. En ja, wij houden erg van mooie 
dashboards. Over onze aanpak lees je meer op onze website. 

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 niet op prijs gesteld. 

http://www.hippoline.nl/

