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Data, Data, Data, …. Onze klanten beschikken vandaag niet alleen meer over hun eigen 

gestructureerde data maar ook over ongestructureerde, IoT data, … en externe data. Snel beslissingen 

nemen aan de hand van actuele en accurate informatie is meer dan ooit een noodzaak.  Dat vraagt 

een efficiënte en doordachte architectuur. i.deeds helpt zijn klanten om cruciale informatie zichtbaar 

te maken en zodoende de juiste beslissingen te nemen.   

Om de groeiende vraag van onze klanten te kunnen beantwoorden zijn we op zoek naar een: 

Business Intelligence Consultant 
www.ideeds.be/nl/diensten/business-intelligence  

 

Functie en verantwoordelijkheden 

• Je realiseert Business Intelligence- en Analytics-projecten bij bedrijven uit diverse sectoren. 

• Afhankelijk van jouw ervaring, sta je in voor een of meerdere aspecten (analyse, design, installatie, 

ontwikkeling, testen, training, coaching, …) van de lifecycle om tot een moderne data architectuur 

te komen.  

• Je helpt klanten nieuwe inzichten te verwerven en de juiste beslissingen te nemen door hun 

noden te vertalen in datastromen, data structuren, dashboards, rapporten of meer advanced 

analytics,... 

• Als lid van het Business Analytics team inspireer je en zorg je ervoor dat jijzelf en je collega's mee 

zijn met alle trends in de markt. 

 

Profiel 

• Je bent gepassioneerd door data en je volgt de evoluties op inzake business analytics, data 

architecture concepten, cloud, DevOps, machine learning/AI, predictive en prescriptive analytics … 

• De meesten van je toekomstige collega’s hebben een 5 à 10 jaar ervaring in een gelijkaardige 

functie. 

• Inlevingsvermogen in de businessnoden van onze klanten is een belangrijke vereiste voor de job. 

Op die manier creëer je een oplossing met meerwaarde. 

• Datamodellering, dimensionale modelleringsconcepten behoren tot jouw ervaring. 

• Kenmerken als volharding, flexibiliteit en doelgericht werken maken stuk voor stuk onderdeel uit 

van jouw DNA. 

• Naast het professioneel gebruik van het Nederlands en het Engels, is kennis van het Frans een 

voordeel. 
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Wat heeft i.deeds je te bieden? 

• Je kennis kan je verder ontwikkelen dankzij workshops, conferenties, trainingen en het behalen 

van certificaten. 

• Een open bedrijfscultuur met korte communicatielijnen maakt dat je je talenten kan ontplooien en 

je carrière verder richting kan geven. 

• Je krijgt een interessante verloning met ruime extralegale voordelen: representatieve 

bedrijfswagen, gsm, bonussysteem, maaltijdcheques, uitgebreide groeps- & hospitalisatie- 

verzekering,...  

• Je komt terecht in een 25-koppig dynamisch & ambitieus team met een uitstekende reputatie wat 

zich vertaalt in loyale klantenreferenties. 

Maak alvast kennis met je collega’s en ontdek wat i.deeds nog voor jou te bieden heeft op 

www.ideeds.be.  

 

Interesse?  Mail je motivatiebrief en cv naar caroline@ideeds.be 

Of wil je eerst even van gedachten wisselen? Bel naar Caroline op 0476 94 24 15 
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