Hamann International Logistics is een ambitieuze Belgische organisatie die wegvervoer-,
luchtvracht- en logistieke activiteiten organiseert en uitvoert voor toonaangevende
bedrijven uit verschillende sectoren. Met 172 enthousiaste en ervaren medewerkers, een
duidelijke visie en strategie & een sterke focus op klanten en oplossingen slagen we erin
te groeien en onze dienstverlening verder af te stemmen op de wensen van onze klanten.
Meer info vind je op onze website www.hamann.be.
Momenteel zijn we op zoek naar een (m/v):

BI Software Engineer
Functie
-

-

-

Je analyseert samen, en onder leiding van onze ICT Software Development Manager
de behoeftes van de eindgebruikers naar business intelligente oplossingen. Op basis
van deze analyses worden specificaties opgesteld waaraan de te ontwerpen software
of software-aanpassingen moeten voldoen. Hierbij let je op de technische kant, maar
ook op de gebruikersvriendelijkheid en de functionaliteit;
Je verzorgt de werking van on-premise en/of online databases en BI-omgeving. Je
onderhoudt en tunet deze en zorgt voor een geoptimaliseerde ETL/ELT-aanpak;
Je plant samen met je collega’s de implementatie van software-aanpassingen, de
risico’s nauwlettend in het oog houdend. Je let op de gevolgen van het gebruik van de
nieuwe software en op de manier waarop de software samenwerkt met andere
(bestaande) systemen;
Je volgt nieuwe ontwikkelingen, doet research en test deze technologieën;
Je schrijft documentatie voor gebruikers en ICT-collega’s;
Je toont de gebruiker hoe interne en externe software beter kan worden gebruikt;
Je fungeert als backup tijdens de afwezigheid van collega’s itv. het beantwoorden van
gebruikersvragen en het oplossen van (dringende) problemen.

Profiel
Als Bachelor in de Informatica (of aanverwante ICT-bacheloropleiding) heb je reeds een
eerste relevante ervaring opgedaan.
Je
-

hebt kennis van:
Oracle PL/SQL, SQL Server T-SQL, NoSQL
ETL/ELT Data Integration
C#, Java 8/11
Microsoft Azure

Je
-

hebt interesse in:
Microsoft Power BI
Electronic Data Interchange
Web API, Teams API, Flow

Rings-a-bell:
Toad, SQL Server Management Studio, DbVisit, Git, DevOps, Techorama, Bites ‘N More

-

Je kan zowel zelfstandig als in team werken op een pro-actieve en accurate manier;

-

Je combineert klant- en oplossingsgerichtheid met goede analytische vaardigheden en
zin voor initiatief;

-

Je communiceert vlot in NL/EN – FR/DU is plus;

-

Je bent leer- & nieuwsgierig in het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen in je
vakgebied en vertaalt deze naar je eigen werkomgeving;

-

Als BI Software Engineer zal je nieuwe functionaliteiten ontwikkelen, onderhouden en
testen. Je zal rapporteren aan de ICT Software Development Manager.

Aanbod
Hamann International Logistics biedt een uitdagende en cruciale functie in een dynamisch
en sterk groeiend logistiek bedrijf met duidelijke ambities. Je krijgt de ruimte en het
vertrouwen om deze functie zelfstandig op te nemen, je verder te ontplooien en in team
te werken. Je kan rekenen op een marktconform salarispakket met extra legale voordelen.
Tenslotte word je professioneel ondersteund door collega’s en de organisatiemiddelen die
toelaten op een aangename manier succesvol te worden/zijn.
De vlotte bereikbaarheid (gelegen aan afritten Merelbeke en Wetteren - E40) van Hamann
is een absolute troef!
Solliciteren
Hamann International Logistics nv
T.a.v. Katrien Librecht
Industriezone 1 – Vantegemstraat 3
B - 9230 Wetteren
e-mail: k.librecht@hamann.be
mob: +32 496 29 40 45

