
 

 

BI Developer  
 

Functie 

 
Als BI Specialist maak je deel uit van het projectteam dat zich bezighoudt met de ontwikkeling 
van applicaties die de bedrijfsprocessen ondersteunen.  Hiernaast is het projectteam ook 
verantwoordelijk voor de rapportering over deze processen. 

Jouw belangrijkste taak situeert zich bij de rapportering. Je staat in voor het design, de 
ontwikkeling en de tests voor back-end (ETL) en front-end (reporting environment) van de BI 
omgeving. 
 
Je moet hierbij samenwerken met je collega’s die de operationele systemen ontwikkelen, 
bijvoorbeeld bij de uitwerking van het datamodel. 

Je werkt samen met de andere BI specialisten van de 2 andere projectteams, bijvoorbeeld bij 
de uitwerking van de datawarehouse omgeving, de systeembeheerders die de infrastructuur 
verzorgen waarop de BI-omgeving beschikbaar is en met de eindgebruiker om de ter 
beschikking gestelde informatie te benutten. 

IBM Cognos wordt momenteel gebruikt. De ganse BI-architectuur is echter aan vernieuwing 
toe. Hierbij wordt zowel gekeken naar de BI-tool als de inbedding van Big Data componenten 
in de architectuur. 

 

 

 
 



 

 Profiel 
 

Als Bachelor of Master in de informatica beschik je over een eerste beroepservaring in een 
datawarehouse-omgeving. 
 
Je hebt een goede kennis van het design van databases, BI-concepten en SQL.  Pluspunten 
zijn een (basis)kennis van python, R, Hadoop, Apache Spark of Apache Kafka… 
 
Het domein is vrij complex. Je bent bereid je in te werken. Je kan dit in grote mate 
zelfstandig. 
 
Je gaat nauwkeurig en methodisch te werk en je bent resultaatgericht. Dankzij je 
contactvaardigheid onderhoud je goede relaties met de eindgebruikers en met de technische 
teams. 
 
Je beschikt over een goede kennis van het technisch Engels. 
 
 
 

Aanbod 

 
Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele 
samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende 
diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast 
geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een 
hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het 
openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert 
Smals een gelijkekansenbeleid. 
 

 
Contact 
 

Geïnteresseerd? Solliciteer online of stuur je cv naar het adres jobs@smals.be. 
Ook je eventuele vragen zijn welkom op dit adres. 
 
 
Smals 
Dienst Rekrutering 
Fonsnylaan 20 
1060 Brussel 
02 787 53 12 

 

 
 
 
 

http://www.smals.be/nl/content/gelijkekansenbeleid
https://www.jobs.smals.be/content/ifApplication.asp?a=STEPONE&jdkid=4497&l=DUTCH&jobtitle=BI%5FDeveloper
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