TechGrounds business intelligence consultant (parttime)
TechGrounds is per direct opzoek naar een (parttime) BI consultant voor het
beheren, aanvullen en onderhouden van onze IT-arbeidsmarkt tool in Power BI.
TechGrounds, met de daarbij horende labels TekkieWorden en PathWays, heeft als missie
om de mismatch op de IT-arbeidsmarkt op te lossen door verborgen talent te activeren naar
IT. Voor mensen die een carrière in IT willen starten bieden we verschillende producten aan.
Zo geven we inzicht in de IT-arbeidsmarkt (TekkieWorden Trail en IT arbeidsmarkt tool),
bieden we een IT-loopbaanoriëntatie training (Pathways) en kortlopende trainingen en
IT-opleidingen met baangarantie aan (TechGrounds). Dit alles doen we met een focus op
vrouwen en culturele diversiteit.
Wat je gaat doen:
Als business intelligence consultant bestaat je takenpakket uit een combinatie van hands-on
taken oppakken en meedenken op het gebied van het optimaliseren van het product.
Onderdelen van de taken zijn:
1. Data verzamelen vanuit de IT-arbeidsmarkt die we gebruiken als variabelen
2. De data toevoegen aan onze IT-arbeidsmarkt tool
3. De IT-arbeidsmarkt tool live laten draaien op onze webpagina en toegankelijk maken
voor externe gebruikers
4. De tool en het proces beheren, automatiseren en optimaliseren
Deze taken zul je zelfstandig uitvoeren, onder begeleiding van Ruth van Elburg en Ruben
Nieuwenhuis. Je zult actief worden begeleid om de ins- en outs van het product te leren.
Wat we vragen
Wij zoeken iemand die zich herkent in het volgende profiel:
● Je hebt HBO denk en werkniveau
● Je wordt enthousiast van Business Intelligence
● Je bent ondernemend en altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging
● Je houdt ervan om projectmatig te werken en hebt een groot leervermogen
● Je kunt zelfstandig aan de slag en vindt het leuk om aan een projecten te
werken
● Je wilt bijdragen aan het creëren van kansen en het brengen van diversiteit in IT
● Je vindt het leuk om in een snelgroeiende startup stage te lopen, waar dingen snel
veranderen en ontwikkelen en je heel veel kunt leren
● Je hebt gevoel voor het beheren van processen en denkt oplossingsgericht
● Ervaring met Power BI is een pré
Geïnteresseerd? Stuur je cv en motivatiebrief naar hr@techgrounds.nl. Wij nemen contact
met je op voor een kennismaking! De sluitingsdatum is 7 februari 2022.
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