BI DEVELOPER

About us
MET EEN OMZET VAN MEER DAN 1,5 MILJARD EN 1500 WERKNEMERS IS FEBELCO GROUP DE GROOTSTE
BELGISCHE GROOTHANDELAAR-VERDELER VAN FARMACEUTISCHE PRODUCTEN. NAAST DE
GROOTHANDELSACTIVITEIT HEEFT FEBELCO GROUP OOK PREWHOLESALING ACTIVITEITEN (LIVLINA) EN SALES
& MARKETINGACTIVITEITEN VOOR FARMACEUTISCHE BEDRIJVEN (AXONE PHARMA) IN HAAR RANGEN, NET ALS
APOTHEKEN IN EIGEN BEHEER (SODIAP).

What are we looking for?
Als BI Developer bij de grootste groothandelaar-verdelen van farmaceutische producten in België ben je een belangrijke schakel
om data op een gestructureerde en heldere manier terug tot bij interne en externe klanten te krijgen. Jouw analyses en
ontwikkelingen spelen een sleutelrol in onze uitdagende dataprojecten van de toekomst.
Je bent gebeten door datawarehouses en rapportage, en vertaalt de behoeftes van de business naar een slimme oplossing.
Je bent een belangrijke brug tussen de verschillende business afdelingen en IT, en werkt nauw samen met de business analisten en een team
van meer dan 35 IT-collega’s.
Je zorgt mee voor de ontwikkeling van performante datastromen.
Je bouwt eenduidige rapporten op en levert data visueel sterk en interpreteerbaar aan.
Je bewaakt de integriteit, consistentie en juistheid van de te gebruiken data.
Je werkt mee aan de optimalisatie en verdere uitbouw van de huidige BI omgeving, en maakt zo het verschil voor Febelco als data driven
company.
Je rapporteert aan de BI Teamlead.

Sounds good? Lees dan zeker verder!

Your proﬁle
Je hebt een bachelor diploma en hebt minstens drie jaar ervaring binnen een gelijkaardige functie (datawarehouse design, BI, ETL
development,...).
De Microsoft BI technologieën heb je in de vingers. Ben je ook thuis in Microsoft Azure en in het beheer van SQL Server databases? Dan is dat
absoluut mooi meegenomen!
Je blijft graag op de hoogte van de nieuwste technologieën.
Je bent proactief, werkt nauwkeurig, denkt probleemoplossend en zelfstandig. Kunnen zaken beter of eﬃciënter? Dan willen we dat heel
graag van jou horen.
Je bent overtuigd van het belang van testen, automatiseren, documenteren en monitoren.
Ben je bovendien analytisch en durf je je verantwoordelijkheid op te nemen? Dan ben je de persoon die we zoeken!

What’s in it for you?
Een vast contract met competitief salarispakket in lijn met je ervaring en competenties, inclusief extralegale voordelen (13e maand,
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen, voordelenplatform).
Een uitdagende jobinhoud waarbij vernieuwing, collegialiteit en een hands-on mentaliteit centraal staan.
Een plaats binnen een dynamisch IT team met meer dan 35 aangename collega’s, die jou heel graag begeleiden en hun kennis met jou delen,
zodat jullie samen nóg beter worden.
Een goede work-life balance met glijdende werkuren in een Belgisch bedrijf met een sterk groeiverhaal.
Een ﬁlevrije werkplek te Sint-Niklaas.

Locatie:
Sint-Niklaas - Hoofdzetel

FEBELCO
Eigenlostraat 1
9100 Sint-Niklaas
België

Tel: 03/780 80 00
Url: www.febelco.be

INTERESSE?
Voor meer informatie:
Bel NELE TIELEMANS
op het nummer: 03 780 83 36

