HippoLine breidt uit. Wij zijn op zoek naar:

Junior Business Intelligence Consultant (met passie voor
design)
32-40 uur Functieomschrijving
Wij zoeken aanstormend talent (m/v). Iemand die Qlik Sense in de vingers heeft. Of niet, dan gaan
wij je samen klaarstomen voor je Qlik-certificeringen. Je hebt sowieso een voorliefde voor design,
storytelling en datavisualisatie. Op al die punten ben jij onderscheidend. Je hebt een brede
belangstelling voor BI in verschillende branches. Je werkt graag samen, bent communicatief en
werkt zelfstandig aan multidisciplinaire projecten. Dat doen we niet van de ene op de andere dag.,
Je krijgt
de ruimte en alle begeleiding je te ontwikkelen tot medior en senior Business Intelligence
Consultant.
Onze wensen
• Je bent een webdesigner die databases snapt. Of toegepast psycholoog die niet bang is voor
techniek. Of techneut met gevoel voor design.
• Je hebt een afgeronde HBO of WO-opleiding.
• Je bent nieuwsgierig naar de inhoud van data en vraagt door bij de klant.
• Je hebt gevoel voor stijl en het motto ‘less is more’ zien we graag terug in je werk.
• Je weet de inhoudelijke vragen van de klant te vertalen naar technische voorwaarden.
• Je werkt graag samen met techneuten.
• Het is een pré als je ervaring hebt met BI-software, Excel, webdesign en Photoshop.
• 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 hebt direct contact met de klant en eindgebruiker. Je bent van A tot Z betrokken
bij het BI-proces: data-ontsluiting, bouwen van het dashboard, business analyse en training. Je werk
is afwisselend en je krijgt veel ruimte om onderscheidende visualisaties te maken en ontwikkelingen
op het terrein van vormgeving te volgen. We zijn flexibel wat betreft werklocatie (bij de klant, thuis
of op kantoor) en dat geldt ook voor onze -tijden.
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.

