Vacature
Senior Consultant Data Engineering
Jij bent dé expert als het gaat om data integratie en datawarehouse projecten. Je bent een goede gesprekspartner
en help je de informatiebehoeften van de klant te vertalen naar concrete data integratie-oplossingen, werkt deze
uit en implementeert deze. In je dagelijkse werkzaamheden maak je gebruik van data integratie-platformen en
databases en ontsluit je de data van de klant door API’s te ontwikkelen. In deze rol krijg je alle mogelijkheid om je
nog verder te ontwikkelen en samen met zeer ervaren collega’s te werken aan uiteenlopende projecten binnen
het vakgebied van data management. We hopen dat je het ook leuk vindt om je bijdrage te leveren aan interne
kennissessies en presentaties die we op conferenties en evenementen geven.
Onze opdrachtgevers zijn professionele organisaties met complexe en omvangrijke IT-omgevingen,
gegevensbronnen en informatiebehoefte. Zelfstandig of met je team vertaal jij deze informatiebehoefte naar
concrete data-integratie oplossingen, werkt deze uit en implementeert deze. Het ene moment zit je een korte
periode bij een e-commerce bedrijf, dan zit je weer voor een aantal maanden bij een financiële dienstverlener: ons
portfolio van klanten is zeer divers, dus we bieden je veel afwisseling.
Wie ben jij?
»
»
»
»
»
»

Minimaal HBO werk- en denkniveau
Een gedreven teamplayer die de klant, het team en organisatie altijd centraal stelt
Minimaal 5 jaar hands-on ervaring met een ETL-tool zoals Talend, Informatica, MS SSIS of vergelijkbaar
Ervaring met één of meer databasemanagementsystemen, zoals Postgresql, MariaDB, MS SQL server
Diepgaande kennis van en ervaring met SQL
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Wat we je bieden:
»
»
»

»
»

Maandag t/m donderdag werk je voor/bij de klant(en) in een omgeving waar je er echt toe doet.
Op vrijdag heb je alle ruimte voor je eigen ontwikkeling en om te werken aan interne projecten.
Gezamenlijk bekijken we jouw behoefte voor training en opleiding.
Een netwerk van 220 ervaren collega-consultants in Nederland en Duitsland. Met experts in je
vakgebied werk je intensief samen en kijk je continu naar de nieuwste ontwikkelingen. We hebben
regelmatig competence groep sessies waar onderling kennis wordt gedeeld.
Pensioenregeling, 30 vakantiedagen, reiskostenvergoeding/mobiliteitsvergoeding of een leaseauto,
laptop en mobiele telefoon – we zorgen ervoor dat je overal on the job kan zijn.
Work hard, play hard: leuke uitjes met het team zoals een ski-trip, summer events en
vrijdagmiddagborrels. Kortom: een hechte club van collega’s.

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving, dan maken wij graag kennis met je! Stuur je cv en motivatiebrief
naar info@cimt.nl of solliciteer via www.cimt.nl. Voor vragen kun je ons telefonisch bereiken op 073-3030 458.

