Stad Brugge Personeel & Organisatie

Op zoek naar een Expert Data Warehouse
bij Informatica
Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor Expert Data
Warehouse bij de dienst Informatica (salarisschaal B4-B5 – deadline 23 september 2018).
•
•
•
•

Je staat in voor de uitbouw en het beheer van een datawarehouse-omgeving voor Stad
Brugge.
Je analyseert behoeften ontwikkelt BI-rapporten in lijn met de verwachtingen van de
gebruikers.
Je biedt technisch ondersteuning aan ontwikkelaars van software op gebied van
databaseniveau.
Je werkt nauw samen met o.a. de Specialist Datamining alsook medewerkers binnen de
dienst Informatica.

Wat wordt er van jou verwacht?
• Je beschikt over een bachelordiploma.
• Basiskennis Microsoft DWH stack, SQL, DWH architectuurontwerp, BI (tools),
datamodellering en opzetten van DWH systemen en data-uitwisselingssystemen (bv.
BizTalk, ontwikkelingsprocessen, Open Data en Open Data standaarden. Deze kennis kan
verder uitgediept worden tijdens de tewerkstelling.
• Je bent een conceptueel denker met sterk analytisch en probleemoplossend vermogen.
• Je hebt oog voor vernieuwing en een privacy mindset.
• Je bent communicatief vaardig (schriftelijk en mondeling).
• Je bent klantgericht en werkt op eigen initiatief samen met anderen, ook buiten de eigen
dienst.
Wat bieden wij jou aan?
• Bruto maandsalaris op niveau B4 (geïndexeerd) voor een voltijdse contractuele
aanstelling: 2.782,03 euro.
• Voor deze functie kan er tot max. 10 jaar relevante ervaring uit de privésector of als
zelfstandige verrekend worden. Bruto maandsalaris met 10 jaar ervaring: 3.353,77 euro.
Je levert zelf de bewijsstukken hiervan. Het bestuur beslist op basis van die stukken over
de relevantie.
• Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend.
• Zie daarnaast ook nog onze “Onze troeven” op www.brugge.be/vacatures.
DEADLINE: 23 september '18
Surf naar de vacatures op www.brugge.be/vacatures en klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in. Voeg je motivatiebrief en CV toe met een kopie van het
gevraagde bachelordiploma.
De deadline kan eventueel verlengd worden, ten einde met een voldoende grote groep de
selectieprocedure te kunnen aanvangen.
OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht,
nationaliteit, etnische afkomst, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing.

Meer Info
- Functieomschrijving
- Selectieprogramma
Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan
contact op met Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.
Lees hier voor meer informatie over de soorten selectieprocedures en algemene
aanwervingsvoorwaarden.
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