•

Ter versterking van onze organisatie zoeken wij een
Business Intelligence Specialist
's-Hertogenbosch – 40 uur per week (32 uur bespreekbaar)

Waar ga je werken?

kennis van het modelleren van data en

Service Apotheek is de grootste franchiseformule
voor zelfstandige apotheken in Nederland. Het doel
van onze centrale Service Apotheek organisatie is
alle 460 aangesloten apotheken op professionele en
innovatieve wijze ondersteunen bij hun dagelijkse
bedrijfsvoering. Dat doen we door producten,
diensten en projecten te faciliteren die
onderscheidend zijn en de positie van onze
apothekers en assistenten als zorgverlener
versterken. Hoe uit zich dat? Meer tijd aan de balie,
deskundig advies, een aantrekkelijke winkel en
online uitstraling en altijd de beste service voor ruim
vier miljoen Nederlanders die klant zijn bij Service
Apotheek.

informatiestromen.

Wat ga je doen?
In de functie maak je deel uit van team Office. Als
Business Intelligence Specialist ben je de spin in het
web van de formule. Je bent verantwoordelijk voor
het analyseren en het modelleren van alle
informatiestromen binnen de organisatie. Je
inventariseert de informatiebehoefte en vertaalt
deze in betrouwbare, overzichtelijke rapportages en
slimme datamodellen die stuurinformatie opleveren.
Je treedt op als adviseur en kritisch sparringpartner
van het managementteam als het gaat om dataanalyses. Daarnaast heb je vaak en veelvuldig
contact met onze buitendienst. Je voorziet ze van de
data ter ondersteuning bij het implementeren van
diensten van de formule.

Wat vragen wij van jou?
• Je beschikt over HBO+/WO werk- en denkniveau
en hebt een aantal jaar ervaring in een soortgelijke

• Programmeren in SQL is je niet vreemd.
• Ervaring met PowerBI is een pre.
• Je hebt uitgebreide kennis van het MS Office pakket
(Excel en PowerPoint).
• Je beschikt over uitstekende communicatieve en
analytische vaardigheden. Je vraagt door tot je bij de
kern van het vraagstuk komt en je de exacte
informatiebehoefte boven tafel hebt.
• Je bent enthousiast en van nature een zelfstarter,
nieuwsgierig en goed in conceptdenken. Je gaat door
tot je de oplossing gevonden hebt, bent hierin grondig
en secuur en stelt hoge eisen aan jezelf en je werk.
• Naast het doorspelen van de informatie, ga je een
stapje verder en vertaal je de data in nuttig advies
voor de formule.

Wat mag je van ons verwachten?
Wij bieden jou een uitdagende functie binnen een
succesvol bedrijf, met veel verantwoordelijkheid,
afwisseling en fijne collega’s.
Een inspirerende werkomgeving midden in de zorg.
Naast een marktconform salaris bieden we een goede
pensioenregeling.

Solliciteren?
Interesse? Stuur dan vóór 7 september 2018 je
motivatie en cv naar Carolien Persoon, Operationeel
Manager. E c.persoon@serviceapotheek.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen
we niet op prijs.

functie.
• Je beschikt over aantoonbare affiniteit met en
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