Met zo’n dertig professionals bij onze klanten is FourPoints Business Intelligence inmiddels ruim twintig jaar een weliswaar kleine, maar hoog aangeschreven speler in het BI werkveld. Wij zijn een team van dynamische en creatieve experts die zich committeren om onze klanten vooruit te helpen. Voor onze klanten vervullen wij daarom een gidsfunctie in de ‘jungle’ van BI. Onze klanten weten wel wat ze willen, maar niet precies hoe ze die
wensen kunnen bereiken. Daarom zoeken wij naar een goed aansluitende oplossing voor hun specifieke problemen en nemen we hen daarna mee
door het hele traject zonder hen te laten verdwalen in technisch jargon. En daarmee groeit niet alleen de klant, maar groeien ook wij. Elke oplossing
is immers uniek en voegt daarmee waarde toe aan onze ervaringen.
Ons team bestaat uit enthousiaste BI-experts die gedreven zijn om onze klanten op een creatieve en constructieve manier te helpen. Wij zijn nuchter, pragmatisch en vooral ‘down to earth’. We doen wat we zeggen. We werken het liefst op een agile manier omdat een goed samenwerkend Scrum
team ruimte laat voor een gemeenschappelijk gevoel van verantwoordelijkheid voor het sprintresultaat en de creativiteit aanmoedigt om effectieve
oplossingen te vinden. Onze teams regelen zichzelf, direct gestuurd door de prioriteiten van de product owner en zorgen ervoor dat de stakeholders
onze resultaten echt ervaren en begrijpen zodat ze snel kunnen bijsturen waar nodig. FourPoints heeft niet zonder reden klantrelaties van meer dan
tien jaar!
Ons streven is om te groeien naar zo'n vijftig professionals, waardoor wij één van de grotere, onafhankelijke pure BI/DWH bedrijven zullen zijn
in Nederland, terwijl we nog steeds persoonlijke aandacht blijven bieden. Aan onze klanten én aan onze medewerkers.
Business Intelligence Professional
Fourpoints is per direct op zoek naar een:

BI professional - powercenter!
Deze gevarieerde functie doet een beroep op je BI expertise op het gebied van data logistiek. Je bent specialist en consultant tegelijk omdat je de
kloof overbrugt tussen IT en de business. Je onderzoekt de behoefte van de klant en vertaalt dit naar data logistiek door middel van Powercenter.

Functieomschrijving
Deze gevarieerde functie doet een beroep op je BI expertise op het gebied van data logistiek en meer specifiek: Powercenter. Je bent specialist en
consultant tegelijk omdat je de kloof overbrugt tussen IT en de business. Je onderzoekt de behoefte van de klant en vertaalt dit naar data logistiek
door middel van Powercenter. De werkzaamheden variëren dan ook per opdracht: requirements-analyse, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren
en testen. Eventueel relevant en to-the-point advies. Soms werk je alleen, maar vaak als teamlid in een scrum team. Aan het einde van de sprint of
het project draag je, meestal samen met het team, alles over aan de klant middels documentatie en eventueel training. Je gaat werken in allerlei
branches, bij zowel middelgrote als grote bedrijven, maar altijd met alle ruimte voor het bedenken en realiseren van innovatieve BI-oplossingen.

Gevraagd wordt
Je bent een BI-professional met ruime ervaring.


Aantoonbare ervaring met Powercenter (minimaal drie jaar)



Ervaring in een BI-tool of een tweede ETL-tool is een pré



Universiteit of HBO-niveau



Aantoonbare ervaring met SCRUM is een pré



Goede kennis van de Nederlandse taal (in woord en geschrift)



Goede communicatieve en sociale vaardigheden, no-nonsense, pragmatisch en hulpvaardig



Bereidheid tot reizen

Geboden wordt
FourPoints biedt jou een functie in een dynamische organisatie die bouwt aan haar toekomst. Je hebt veel ruimte voor eigen ideeën.
Jouw persoonlijke ontwikkeling draagt bij aan de ontwikkeling van de hele organisatie, daarom hebben we een ruim opleidingsbudget.
Daarnaast hebben we enkele andere zeer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een 13e maand, een vergoeding voor de aanvullende
ziektekostenverzekering, een bijdrage aan het pensioenfonds en 30 vakantiedagen.

Solliciteren:
Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan uw C.V. met motivatie naar: werken@fourpoints.nl

www.vacaturegidscompatible. nl

