Ben je altijd nieuwsgierig naar data, processen en analyses? Vertaal jij een
informatievraagstuk met een technische oplossing? Voed jij de business met inzichten? Krijg jij
energie van het inventariseren van de (latente) behoeften? Zorg jij voor de verbinding tussen
de business en IT?
Binnen Elis Nederland zijn wij voor 40 uur per week op zoek naar een:

Business Intelligence Specialist|Standplaats Arnhem
Binnen Elis Nederland is data van essentieel belang. Door de groei van onze organisatie
wordt deze rol steeds belangrijker. Als Business Intelligence Specialist ben je succesvol in de
realisatie en implementatie van (complexe) business intelligence oplossingen. Jij zorgt samen
met je collega’s voor een vlotte en tijdige gegevensuitwisseling om onze business te
ondersteunen en te optimaliseren. Wij hebben een schatkist aan data, het is jouw taak om
hier nuttige stuurinformatie van de maken. Vol passie ontwerp, bouw en implementeer je
deze oplossing.
De Business Intelligence Specialist neemt verschillende rollen aan: developer, analist,
ontwerper en of business analist. Het zwaartepunt van deze functie ligt op het vervullen van
een brugfunctie tussen de business en de IT door o.a. fit to purpose analyses, dashboards en
rapportages. Dit doe je door het inventariseren van de behoeften van de business, het
doorgronden van de vraag en het aanhaken van stakeholders en kennisdragers die jou
kunnen helpen om tot een passende oplossing te komen.
De Business Intelligence Specialist is een afwisselende, zelfstandige functie en rapporteert
rechtstreeks aan de Manager Business Intelligence. Je onderhoudt nauw contact en zoekt
de samenwerking met o.a. de Directie en Managers op onze locaties.
Jouw werkzaamheden
-

Het analyseren en interpreteren van bedrijfsdoelstellingen
Het inventariseren van de informatiebehoeften bij de business
Het maken van een vertaling van de behoefte in een oplossing middels een
datamodel
Het implementeren en ondersteunen van deze oplossing in de business
Het geven van advies en voorlichting aan management en medewerkers over
Business Intelligence
Het onderhouden van contacten met derden (technologiebedrijven)
Continu verbeteren van bestaande BI-oplossingen en -processen
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Jouw profiel
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een HBO opleiding afgerond, bij voorkeur een opleiding in de richting
Data Science, Business Analytics, Business Innovation, Bedrijfskunde of aanverwante
studie;
Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke rol waarin de focus ligt op met het
inventariseren van informatiebehoeften en het schakelen met diverse afdelingen binnen
een bedrijf.
Ervaring met reporting dashboarding tools is vereist. Ervaring met Power Bi een sterke pré
Ervaring met SQL en DAX is een sterke pré.
In deze functie krijg je voldoende ruimte voor persoonlijke en vakinhoudelijke
ontwikkeling.
Je bent een communicatief, je durft te vragen en je geeft proactief advies
Je werkt gestructureerd en projectmatig
Je bent sterk in het inventariseren van de behoeften
Je kunt op diverse niveaus communiceren en overtuigen
Je bent analytisch, communicatief en accuraat
Goede kennis van Office 365 pakketten

Wat bieden wij?
Wij bieden onze medewerkers de kans zich te ontwikkelen in een gedreven en professionele
organisatie. Je werkt met een fascinerende dienstverlening, in een dynamische en
resultaatgerichte onderneming. Je hebt veel diversiteit in werkzaamheden. We sturen zoveel
mogelijk op output en resultaat. Dus als je zelfstandig en zelfredzaam bent, ben je bij ons
prima op je plek. Verder bieden wij goede arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld een 13e
maand en een smartphone.
Onze organisatie
Elis is een internationale multiservice dienstverlener die oplossingen biedt op het gebied van
textiel, hygiëne en facilitaire diensten. Elis is actief in Europa en Latijns-Amerika en is marktleider
in de meeste landen waarin zij actief is. In totaal werken 45.000 professionals lokaal in dienst op
440 productie- en servicecentra in 28 landen. Met 11 vestigingen en circa 800 medewerkers is
Elis in Nederland één van de grootste textieldienstverleners. Voor Elis Nederland vormen de
commerciële en professionele gedrevenheid, samen met een herkenbare uitstraling, de
belangrijkste pijlers voor succes.
Interesse?
Herken jij jezelf in deze vacature? Stuur een (korte) motivatiebrief en CV t.a.v. Anouk
Meester, Corporate Recruiter naar e-mail adres anouk.meester@elis.com.
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