
	

	

Vacature: Business Intelligence Consultant 

40 uur (bij voorkeur)  

Als Business Intelligence consultant bij Aorta BI kom je nog eens ergens. Onze klanten zijn door heel Nederland 
actief van (groot) MKB tot internationale organisaties. En overal krijg je de gelegenheid om een kijkje te nemen in 
de keuken van de informatievoorziening van deze organisaties. We hebben een langdurige samenwerking met 
onze klanten. We trekken samen op om meer uit data te halen. Dat doen we in verschillende sectoren zoals retail, 
zorg, financiële dienstverlening, maar ook goede doelen organisaties en de automotive sector weten ons te vinden.  

Je werkt vaak voor meerdere klanten tegelijkertijd en draait projecten samen met je collega’s. We vormen een 
hecht team en vullen elkaar aan zodat we voor elk probleem een oplossing vinden.  

Dit ga je doen                       
Projecten bij Aorta BI kenmerken zich door overzicht en inzicht. Overzicht creëren in je informatiehuishouding 
beslaat het hele vakgebied van het ontsluiten van de data met ETL processen, het modelleren van een database, 
het inrichten van een metadata laag, het bouwen van dashboards en rapportages, het geven van trainingen t/m 
het analyseren van de data. Het interpreteren van de inzichten laten we daarna aan onze klanten over. 

Als je overzicht hebt, kun je doorgroeien naar Inzicht. Inzicht heeft alles te maken met gedrag. Het begrijpen van 
je klant, je leveranciers, je productieproces en achterhalen hoe het beter kan. Het beantwoorden van de ‘waarom’-
vraag. Data verrijken en het slim toepassen van algoritmes in deze data-science wereld maakt daar een onderdeel 
vanuit.  

Afhankelijk van je achtergrond en kennisniveau ga je vanaf dag één, samen met je collega’s,  meedoen in onze 
projecten. Onze projecten hebben een kop en een staart. Je bent betrokken (en/of verantwoordelijk) voor het hele 
proces; van ruwe data tot zinvolle rapportages. En je wordt niet, zoals zo vaak het geval is in de markt, als 
consultant ingezet op een beperkt deelgebied; Aorta BI biedt je de ruimte om je op alle gebieden van het project te 
ontwikkelen en inzetbaar te zijn. 

Dit bieden wij                                
Als we van mening zijn dat je in ons team past (ja, we zijn op een gezellige manier vrij kritisch) en daarmee inzetbaar 
bent voor onze klanten, dan bieden we je een prachtige Brabantse werkomgeving aan. Een omgeving waarin je 
veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt om zelf het beste eruit te halen wat erin zit.  

Uiteraard helpen we je je daarbij met een gepersonaliseerd opleidingsplan. Een mentor uit ons team begeleidt je 
hierbij en je wordt actief gecoacht door één van de directieleden. Verder organiseren we met regelmaat ook 
trainingen die ten goed komen aan je persoonlijke ontwikkeling.  

Uiteraard bieden we je goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden die passen bij jouw kennis en ervaring. 
Daarover gaan we graag met je in gesprek. Een 8% vakantiegeld regeling, 13e maand en een volledig door ons 
betaalde pensioenregeling maken daar standaard een onderdeel vanuit.  

En uiteraard ga je in een representatieve leaseauto zelfstandig op pad naar je klanten.  

 

 

 

 



	

	

Dit ben jij                    
Je bent een toffe peer en je ogen gaan glanzen bij het idee dat je kunt samenwerken in een team met jong en 
oud(er) in een omgeving waar kennis en innovatie centraal staan. Je werkt graag toe naar concrete resultaten voor 
onze klanten waarmee je graag een relatie opbouwt. 

Je maakt je niet druk of je wel/niet met een bepaalde technologie kunt werken, maar springt een gat in de lucht als 
je je klant kunt helpen met zijn uitdaging wat hij allemaal nog meer kan doen met zijn data.  

Je bent daarom analytisch ingesteld, erg zelfstandig, communicatief, doortastend en proactief. Je begrijpt dat je 
zelf je kansen moet pakken en dat ze (ook hier niet) op een presenteerblaadje worden aangeboden.  

Je hebt een flinke dosis humor, of vindt het heerlijk om af en toe eens lekker te lachen, gezamenlijk te lunchen of 
met elkaar bij te praten tijdens een Aorta BI diner buiten de deur. 

Verder vind je het niet erg om af en toe in de auto te zitten naar een klant, maar kijk je er ook naar uit om op de 
andere dagen op ons kantoor in Waalwijk met je vakgenoten samen te werken.  

Dit vragen we                      

• Een HBO diploma in de richting van Informatica of nog beter Bedrijfskundige Informatica. Ben je analytisch 
sterk en heb je een universitaire studie informatiekunde afgerond, ook dan vragen we je nadrukkelijk te 
reageren.  

• Woonachtig in Midden Brabant, of in ieder geval op acceptabele afstand van ons kantoor in Waalwijk. 

Interesse? 
Maak een afspraak voor een Brabants bakske met Leander van Dongen via leander.van.dongen@aortabi.nl. Of 
bel hem als je vragen hebt over deze functie met 06-12614830 

Goed om je te realiseren                                           
Een gesprek bij Aorta is vaak geen gewoon (sollicitatie)gesprek. Schrik niet als je ook gevraagd en ongevraagd 
advies krijgt over je loonbaan en de keuzes die je beter wel/niet kunt maken. Of als het gesprek toch langer duurt 
dan gepland en toch meer gaat over hoe de wereld van data eruitziet dan over de functie.  

	


