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‘Tegenwoordig kunnen weinig ondernemingen zonder BI, alhoewel de meesten dat nog niet weten’.
Deel jij deze visie? En ben jij een ervaren BI Consultant die regionale organisaties wil
helpen van advies tot en met implementatie? Reageer dan snel op deze uitdagende
vacature!
Road 2 BI is sinds 2016 de BI specialist die de klant van A tot Z kan helpen om vanuit een
Excel-cultuur naar een managementinformatie-platform te gaan. Van technische ontsluiting
van data tot het visualiseren van informatie in dashboards: kwaliteit en langdurige
klantrelaties staan hierin centraal.
Road 2 BI is vanaf 1 januari samen gegaan met Eshuis Accountants en Adviseurs. Dit
betekent dat je niet alleen deel uit gaat maken van een professionele organisatie van ca.
180 professionals met veel kennis en (branche)specialismen, maar ook onderdeel bent van
een nieuwe afdeling die jij verder helpt uitbouwen. De ambitie is om binnen nu en drie
jaar een gevestigde naam te zijn voor BI. Er is dus volop ruimte om jezelf breed te
ontwikkelen en samen onze groeiambities waar te maken!

Wanneer is deze vacature iets voor jou?
•

Je vindt het leuk om van veel data bruikbare informatie te maken;

•

Je verstaat de taal van de business en IT;

•

Je draait je hand niet om voor het ontwikkelen van datamodellen en het maken van
passende rapportages en sprekende dashboards;

•

Jouw werkdag is geslaagd wanneer je de klant een stap verder kunt helpen om de
bedrijfsvoering te verbeteren met de juiste stuurinformatie;

•

Je komt in aanraking met diverse (type) klanten waarbij je goed luistert naar hun
wensen/vraagstukken en in staat bent hen daarin op professionele wijze te woord te
staan;

•

Je komt te werken in een jong, ambitieus team waarbij data-analyse opkomend is. Je
hebt er dan ook plezier in om te pionieren en oppert ideeën om data-analyse zo goed
mogelijk op de kaart te zetten.
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Wat bieden we jou?
Naast een marktconform salaris en 31 vakantiedagen, geven wij jou de ruimte om te
groeien in je functie. Niet voor niets is één van onze kernwaarden ‘fit en deskundig’. Wij
hechten veel waarde aan jouw ontwikkeling, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk, op een
gezonde en vitale manier. Daarom kun je onder andere gebruik maken van onze Eshuis
Academie en deelname aan ons Eshuis Actief-programma. Daarnaast bieden we iedere dag
een heerlijke en gezonde lunch.

Wat breng jij mee?
•

Een afgeronde HBO/WO-opleiding Accountancy, Bedrijfskunde, Informatica of
soortgelijk;

•

Minimaal 4 jaar ervaring in Business Intelligence / managementinformatie;

•

Uitstekende communicatieve (advies)vaardigheden;

•

Kennis van en ervaring met Microsoft Azure Suite (m.n. Data Lake en Data Factory),
en Power BI;

•

Kennis van andere BI tools is een pré;

•

Jouw scherpte in je functie: analytisch, onderzoekend en oog voor detail;

•

Jouw enthousiasme in het overbrengen van de betekenis van data op een
begrijpelijke wijze richting de klant.

Kennismaken?
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Dan maken wij graag kennis
met jou! Reageer door ons een mail te sturen met je CV en een korte motivatie. Dit kan
naar hr@eshuis.com.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Jody Peters (HR Professional) op 06-82285532. Wil
je meer informatie over de inhoud van de vacature? Dan kun je contact opnemen met ir.
Jörgen Peerik RE (Partner en BI Consultant) via 06-30029078.
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