
WANTED: 

Business Intelligence Analist  

Je werkt mee om met data analyses Alphacomm steeds een stapje verder te helpen om een 

data gedreven organisatie te worden. Door steeds meer Business Intelligence toe te passen 

in onze organisatie proberen we steeds efficiënter onze consumenten en zakelijke klanten te 

bedienen. Met onze eigen labels www.opwaarderen.nl of zakelijke oplossing 

www.telekomaufladen.de hebben we ruim voldoende data om mee te experimenteren.  

Wat je in de kroeg vertelt dat je doet 

Ik maak analyses waarin te zien is wanneer je de volgende keer je beltegoed gaat 

opwaarderen, nog voor je dat zelf weet.  

Wat je echt doet 

-    Rapportgages maken voor zowel interne afdelingen als direct voor klanten.  

-    Toevoegen van nieuwe data bronnen aan datawarehouse. 

-    Bijhouden van technische en proces veranderingen binnen de organisatie. 

-    Betrokken bij analyses voor nieuwe producten en of business cases.  

Onze manier van werken 

In een hecht team, waarin iedereen zijn eigen specialisaties heeft, pakken we projecten op 

waarbij we proberen elkaar te versterken. Door projecten elke keer een stukje meer Agile op 

te pakken wordt de hele organisatie steeds meer een Agile omgeving. Om je een idee te 

geven waar we mee werken: Microsoft SQL Server, Power BI, Microsoft Intergration services,  

Microsoft Analysis services en Tableau. 

Hoe ziet jouw werkdag er uit? 

Je begint op een tijdstip wat voor jou ideaal 

is want het gaat om het resultaat en jij bent 

verantwoordelijk genoeg om zelf je uren in 

te vullen.  

Je stapt binnen om eerst als een echte 

barista een heerlijke koffie te maken. Je 

maakt er direct een voor een collega 

waarmee je gisteravond nog 

a) een potje mee hebt zitten gamen. 

b) samen hebt gewerkt aan een hobby 

project. 

c) op stap bent geweest naar een vak 

gerelateerde Meet-Up.  



 

Je checkt het BI dashboard om te kijken of er nog bijzondere dingen zijn gebeurd in het 

afgelopen weekend. Je ziet dat onze Amerikaanse website een top weekend heeft gehad. 

Hier kun je de business afdeling een goed begin van de week bezorgen. Vervolgens kijk je of 

er nog nieuwe analyses zijn aangevraagd, dit blijkt het geval te zijn.  De technische afdeling 

maakt zich zorgen over de prestaties van een betaalmethode. Je begint met een analyse van 

de ontwikkelingen van deze betaalmethode van het afgelopen jaar. Je ziet wel een dip vanaf 

de maand November, maar je vraagt je af of dit wel significante verandering is. Tijd om hier 

een statische analyse op los te laten. Hier komt uit dat het zeker een significant afwijking is, 

en er dus wel een probleem lijkt te zitten in het systeem. Je bouwt je resultaten op in een 

paar goed onderbouwde visuals om terug te kunnen geven aan de technische afdeling. Je 

plant vast een meeting in voor einde van de week mochten ze nog nadere toelichting nodig 

hebben. Tijd om snel te lunchen want vanmiddag is de meeting met het team van Facebook 

om te kijken of we via de Facebook API nog meer interessante data in ons systeem kunnen 

binnen halen.  

Wat vragen we?  

Je hebt HBO werk- en denkniveau of een relevant HBO diploma op zak. 

Je bent hands-on met de analyses en de techniek achter BI. 

Je hebt ervaring met SQL en of Microsoft T-SQL. 

Je bent bekend met de Kimball lifecycle methodology. 

Je hebt de ambitie om ook mee te denken met de techniek, de business en 

het bedrijf en bent niet bang om intern voorstellen te doen.   

Enige programeer ervaring (PHP) of interesse hierin is welkom.  

Ervaring met Microsoft SQL BI stack is een pré  

 

Wat bieden we? 

Een baan op basis van 32 of 40 uur in de week.  

Een prima markt conform salaris. 

23 vakantiedagen. 

Alle tools die je nodig hebt voor het uitvoeren van je werk. 

Een zéér open organisatie waar altijd ruimte is voor een goed of leuk idee. 

Ruimte voor ontwikkeling op persoonlijk vlak, in de techniek of business. 

Goede pensioenopbouw. 

Een open en gezellige werksfeer. 
 


