Vacature QlikView Developer
Aanleiding
Wegens groei van het aantal projecten binnen onze organisatie zijn wij per direct op zoek naar uitbreiding.

Wat zijn je werkzaamheden
Voor het implementeren van de Business Intelligence oplossing QlikView onderzoek je samen met ons de
behoefte van de klant en vertaal je dit naar toegankelijke, bestaande of nieuwe, applicaties in QlikView. Je bent
in staat om zelfstandig de grote verscheidenheid aan databronnen van de klant te ontsluiten om deze in staat
te stellen waardevolle analyses op haar bedrijfsgegevens toe te passen. Samen met je teamgenoot/collega
QlikView Developer spar je regelmatig over uitdagingen binnen projecten en het vinden van de juiste
technische oplossingen, waarbij je in staat bent inventief te kunnen denken.
Het bewaken van de voortgang, rapporteren aan belanghebbenden, het overdragen van onderdelen door
middel van instructie en documentatie en het verzorgen van nazorg aan klanten zijn hierbij belangrijke
onderdelen.

Wat verwachten wij?
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Aantoonbare ervaring met QlikView Development is vereist.
Het is een pré als je over een QlikView Developer en/of Designer certificaat beschikt.
Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau.
Je bent analytisch aangelegd en je organiseert het werk en projecten.
Je denkt actief mee met de klant, levert kwaliteit en investeert in lange termijn relaties.
Ervaring met ontwikkelen/programmeren in SQL en/of andere script talen vormt ook een uitstekende basis,
van waaruit je graag wilt doorgroeien.
Ervaring in programmeren en ontwikkelen van applicaties/software in diverse talen is een pré.
Je hebt goede communicatieve vaardigheden, een pro-actieve houding en profileert jezelf als een volwaardige
gesprekspartner op verschillende niveaus.
Het is een vereiste dat je woonachtig bent binnen een straal van +/- 50km van Someren.
Het is een pré als je enige affiniteit met de agrarische sector hebt.

Wat hebben wij te bieden
Een uitdagende functie in dienstverband, of eventuele andere vorm van samenwerking, met volop
mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en een belangrijk onderdeel van ons bedrijf te worden.

Hebben we je interesse gewekt?
Indien bovenstaande aansluit bij jouw ervaring en je aan het gestelde functieprofiel voldoet, dan komen we
graag met je in contact.
Je kunt reageren door je sollicitatie te richten aan Bart van Wetten: bart.vanwetten@vgsi.nl

