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Data Analyst Developer Oracle/SQL
(Vlaams-Brabant of Wallonië)
Verantwoordelijkheden:










Je identificeert de toegevoegde waarde van de systemen van onze klant voor de verschillende analyse
tools in te zetten en je stelt deze informatie ter beschikking van de verschillende diensten van de
organisatie.
Je doet suggesties en voorstellen voor nieuwe rapporteringsactiviteiten waardoor je het datalandschap
doet evolueren om deskundigere analyses te kunnen maken. Je reikt hiervoor de organisatie
verschillende innovatieve oplossingen aan om het uiterste te halen uit de data die we dagelijks
verzamelen.
Je analyseert de behoeften van zowel interne als externe aanvragers/opdrachtgevers om zo alle
rapportering zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk af te leveren. Dit doe je door de inhoud en vorm
van de behoefte te analyseren en deze om te zetten in specificaties en functionaliteiten van de te
ontwikkelen systemen en rapporteringen. Je voert hierbij ook de nodige testings uit.
Je bent verantwoordelijk in het stellen van prioriteiten bij de behandeling van de nieuwe CR’s alsook de
coördinatie van de samenwerking met andere IT departementen en het opvolgen van het data exchange
management m.b.t. alle BI gerelateerde applicaties om zo efficiënt mogelijk georganiseerd te zijn en
tegelijkertijd de klanten zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk te kunnen verder helpen.
Je levert nieuwe rapporten en alternatieven van bestaande rapporten aan, dit zowel in het kader van het
opstellen van offertes alsook bij het meewerken aan of het leiden van een project om zo de
samenwerking bij interne/externe klanten te optimaliseren.

Profiel:














Bachelor informatica of gelijkgesteld door ervaring
Minimum enkele jaren ervaring als Analyst Developer
Een degelijke ervaring in het beheer van complexe projecten
Goede kennis van Databases waaronder Oracle, SQL, Access, Excel
Goede kennis van ontwikkelingstechnieken (.Net ; SSIS; Power BI; C# , en XML)
Analytische ingesteldheid en een passie voor cijfers
Innovatief en een echte fan van de technologische evolutie in de wereld van data
Klant -en servicegericht
Een echte teamplayer, leergierig en gemotiveerd
Goede kennis van het Frans en Nederlands en Engels (zowel mondeling als schriftelijk)
Ervaring met de wereld van «ContactCenter statistics» is een troef
Uw standplaats is bij voorkeur Gosselies of Mechelen en u bent bereid zich te verplaatsen tussen de
verschillende sites

Aanbod:

Een salarispakket evenredig aan uw ervaring
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