Theuma zoekt jou!
Theuma is één van de grootste producenten van deursets (binnendeuren en kozijnen) in
Europa en heeft 250 enthousiaste medewerkers verdeeld over België (Bekkevoort) en
Nederland (Nijkerk). Met een innovatief en kwalitatief hoogwaardig productassortiment, een
sterk productie-apparaat én doorgevoerde investeringen in digitalisering, wil Theuma een
betrouwbare partner zijn voor haar klanten. Om de continue groei te blijven verzekeren
zijn we momenteel op zoek naar een ...

Data Analist & BI Engineer
Functiebeschrijving

Theuma staat de komende jaren voor een enorme
IT modernisering ter ondersteuning van de business
strategie. Onze roadmap voorziet in het digitaliseren
van heel wat business processen en de vervanging van
ERP oplossingen in zijn geheel. Hiervoor maken we
gebruik van de nieuwste technologieën zoals Azure
Cloud, Azure DevOps, SaaS oplossingen en mobiele
Apps.
Als deel van ons dynamisch IT team ben je
verantwoordelijk voor het interne BI gebeuren en
zorg je mee voor een evolutie in een data driven
omgeving. Je volgt hierbij het hele BI proces
op tot en met de rapportering. Je bent zowel
technisch als functioneel bezig met data analyse
en data modellering. Je analyseert de business
requirements en zorgt voor de technische uitwerking
en implementatie achteraf. Je neemt ook een aantal
support taken voor je rekening ter ondersteuning van
de business.

Profiel

Je bent bij voorkeur een Master of Ingenieur
Computerwetenschappen of een ervaren Bachelor
met een vergelijkbaar kennisniveau. Je hebt minimum
2 jaar ervaring als datawarehouse developer en hebt
kennis van relationele databases (MS SQL server).

Daarnaast heb je ervaring met de Microsoft BI
stack (SSIS, SSRS en SSAS) en met Crystal Reports.
Bijkomende ervaring met Jet Analytics en Tableau is
mooi meegenomen.
Idealiter heb je reeds gewerkt in een MS Dynamics 365
of AX omgeving. Je hebt ervaring en inzicht in één
of meer van volgende businessprocessen: logistiek,
productie, planning, warehouse management, verkoop,
aankoop, financiën, project accounting.
Je bent leergierig en wenst je kennisniveau
gevalideerd te zien door MS Dynamics Certifications.
Je bent communicatief, klantgericht en een
teamplayer.
Je bent flexibel en bereid om af en toe 1 tot 2 dagen
in NL door te brengen om onze vestiging daar te
ondersteunen. Kennis van het Nederlands is een must.

Aanbod

Deze functie bevat veel mogelijkheden tot initiatief en
zelfontplooiing en biedt reële groeikansen in het kader
van de verdere groei van Theuma op nationaal en
internationaal gebied.

Interesse?

Solliciteer vandaag nog en mail je CV en motivatiebrief naar vanessa.vanderauwera@theuma.com

Wij zoeken collega’s
kijk op www.werkenbijtheuma.com

