Business analyst BI

BEDRIJF

WAT HOUDT DE JOB IN

Pollet Group

Als Power BI-analyst ben je verantwoordelijk voor de volledige
opbouw van onze BI-omgeving (zowel back end als front end).
Wanneer dit is opgezet zorg je verder voor datakwaliteit,
procesoptimalisatie en help je mee businessplannen te
ondersteunen met jouw analyses.

LOCATIE
Waregem

OVER ONS
Pollet Group, met hoofdzetel in Waregem,
heeft vestigingen in 14 landen en is actief
binnen 3 segmenten: de sector van
.waterbehandeling, de zwembadwereld en de
medische industrie. Pollet Water Group bundelt
26 bedrijven actief in waterbehandeling. Pollet
Pool Group bewerkt de markt van
zwembadbouwers met 8 distributiefirma’s en 2
fabrikanten. Pollet Medical Group, bestaat uit
in totaal 6 gespecialiseerde medisch
georiënteerde bedrijven. Samen telt de groep
zo’n 1.500 medewerkers.

-

Je stelt rapportages op door jouw eigen dataroom te
bouwen en deze te linken met de andere data
sources binnen de onderneming. Naast periodieke
rapportages ben je ook in staat om dashboards te
creëren.

-

Je zorgt mee voor de technische setup van datacreatie tot rapportage. Hierbij kan je ook beroep
doen op een team programmeurs.

-

Je bent de brug tussen de IT-afdeling en de business.
Je verwerft inzichten in de business om zo de juiste
beslissing te nemen en de noden te vertalen in
datastromen, datastructuren, dashboards, enz. Je
werkt mee aan de business strategie door middel van
data analyses en weet deze te vertalen naar alle
niveaus.

-

Als onze enige Power BI-specialist ben jij het
aanspreekpunt voor onze diverse bedrijven binnen de
groep. Je werkt nauw samen met jouw collega’s
business analysten van de andere applicaties. Jouw
IT-collega’s worden door jou geadviseerd over de
nieuwste trends in jouw vakgebied.

Business analyst BI

PROFIEL

AANBOD

•

Je beschikt over een bachelor of universitaire
opleiding met minstens 2 jaar relevante ervaring in BI
reporting tools (bij voorkeur PowerBI). Je blinkt uit in
het werken met Excel en hebt noties van Microsoft
SQL.

We bieden jou een afwisselende en uitdagende
job in een snelgroeiende onderneming waar
ondernemerschap en initiatief nemen wordt
gestimuleerd. Je krijgt de kans om jouw
potentieel voluit te benutten met ruimte voor
ambitie en doorgroeimogelijkheden.

•

Je combineert een sterke analytische mind-set met
een goede kennis van diverse business processen. Als
business analyst hou je van diepgaande analyses en
kijk je kritisch naar data. Je hebt ook bewezen
vaardigheden om de juiste gegevens in kaart te
zetten, de analyse visueel helder voor te stellen en de
nodige verbetervoorstellen naar voren te brengen.

Je bouwt mee vorm aan onze IT-omgeving van
morgen en dat samen met je dynamische en
enthousiaste collega’s van het centrale IT-team.

Je bent een pragmatische en efficiënte problemsolver
die proactief handelt. In drukke momenten behoud je
het overzicht en weet je te prioritiseren.
Je communiceert duidelijk en overtuigend met
interne en externe gesprekspartners waarmee je
goede samenwerkingen uitbouwt.
Je spreekt en schrijft Nederlands en Engels. Extra
talen zijn een plus. Je bent bereid om sporadisch te
reizen (10% van je tijd).

Ons bedrijf is vlot bereikbaar op 3km van de afrit
E17/Deerlijk en 3km van de afrit E17/Waregem.

•

•

•

Je vervoegt een warm internationaal en volledig
Belgisch familiebedrijf met oog voor zijn
medewerkers en zijn klanten.

HQ WAREGEM
Textielstraat 13
8790 WAREGEM
www.polletgroup.com

LET’S MEET
Stuur je C.V. en motivatiebrief naar
marie.vandewalle@polletgroup.com.
Meer info? Neem een kijkje op:
www.polletgroup.com
www.polletwatergroup.com
www.polletpoolgroup.com
www.polletmedicalgroup.com

