Vacature Junior Consultant BI Reporting specialist
Functieomschrijving
ELEM3NTS is een adviesbureau gespecialiseerd in het aanbieden van bedrijfskundige diensten op vlak
van Reporting, Controlling en opleidingen, met toegevoegde waarde met het oog op de realisatie van
efficiëntie verbeteringen en inzicht krijgen in de business voor onze cliënten.
Als Junior Consultant BI Reporting specialist vervoeg je ons team van professionals en wordt je als
consultant projectmatig ingezet. Je werkt actief voor onze klanten. Dit zijn zowel de grote KMO’s als
multinationals, als gevestigde waarden in het bedrijfsleven. De werkplek van ELEM3NTS is regio
Hasselt, maar je werkt regelmatig op verplaatsing bij de klant.
Je brengt bedrijfsdata tot leven, waardoor het management hun bedrijf beter leren kennen en meer
inzicht krijgen in hun data.

Je takenpakket
•
•
•
•

Het opzetten van Business Intelligence systemen
Opzetten en programmeren van databases, afhankelijk van de bedrijfsdata
Het programmeren in SQL, Power BI en/of QlikSense
Kennis Azure en meerdere Microsoft applicaties

Je profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt minstens over een Bachelor in een IT richting;
je hebt een eerste ervaring in het programmeren van databases;
Je bent zeer sterk met SQL en eventueel ervaring met een ERP (vb SAP of Navision);
Je hebt een interesse in IT applicaties
Kennis van SQL is een must
Ervaring met DAX, VBA, Qlikview/QlikSense, Power BI is een plus,
Je beschikt over een analytische geest;
Je bent communicatief en hebt er geen probleem mee om projectmatig en flexibel te werken
Je werkt met enthousiasme en houdt van variatie in je takenpakket en werklocatie

Je loon en meer
Als consultant kies je per definitie voor een gevarieerde carrière in projectwerk.
Wij bieden:
•
•
•

een competitief salaris, ruim aangevuld met extra legale voordelen
een bedrijfswagen die je verplaatsingen naar onze klanten aangenaam maakt
kansen om binnen het bedrijf te groeien in je functie door interne en externe opleidingen

Gelieve je CV en je motivatiebrief te versturen met de melding “Vacature Junior Consultant BI
Reporting specialist”, Sylvio@elem3nts.be

