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Senior
Wie wij zijn:
Plainwater is een jong bedrijf in de Business Intelligence sector dat sinds 2015
opereert binnen een netwerk van bedrijven, voornamelijk gericht op de financiële
functie binnen organisaties.
Ondanks de kleinschalige organisatie die Plainwater is, heeft Plainwater grote BItalenten aan boord en zijn wij een geduchte concurrent van de grotere partijen. Door
ruime ervaring in BI-projecten, van design tot implementatie en in combinatie met
onze financiële expertise, zijn we een graag geziene gast bij de grote bedrijven in
Nederland.
We gebruiken software-onafhankelijke oplossingen om onze doelen bij klanten te
kunnen bereiken. Kwaliteit is onze standaard, waardoor we duurzame relaties met
onze klanten opbouwen en ondersteuning blijven bieden na oplevering van een
project.

“We zijn een platte organisatie met onderling
respect, waarbij iedereen evenveel waard is,
iedere mening telt en er altijd ruimte is voor
goede ideeën”

ONZE KERNWAARDEN!
Onze werkwijze kenmerkt zich door een ongedwongen open sfeer, waarbij ons uitgangspunt is dat
een gelukkig mens het beste presteert. Werken doe je bij ons niet omdat het moet, maar omdat je
hiermee invulling geeft aan je wensen om dingen te bereiken en jezelf te ontplooien tot een
waardevolle consultant. Je krijgt hierbij alle vertrouwen en ruimte voor het pad dat jij wilt
bewandelen, maar ook de ondersteuning en ervaring van je collega’s. Samen bouw je mee aan een
hele fijne onderneming.
We zijn een platte organisatie met onderling respect, waarbij iedereen evenveel waard is. Iedere
mening telt en er is altijd ruimte voor goede ideeën! Geld verdienen is een bijkomstigheid. Rijden in
een goede, comfortabele auto is voor ons werk nodig, net als een goede werkplek en gelegenheden
om samen te genieten van het goede leven. Die dingen zijn dus allemaal netjes geregeld.

MISSCHIEN ZOEKEN WE JOU
We zoeken een Senior SAP BI-consultant die zelfstandig kan werken maar kan excelleren in
teamverband.
Deze kennis en ervaring heb je nodig
> Diepgaande kennis van Business Intelligence
> Diepgaande kennis van Business Processen
> Minimaal 2 jaar senior relevante inhoudelijke ervaring met één of meerdere van
onderstaande SAP-modules:
o SAP BW(-IP)
o SAP BPC
o SAP BO
o SAP HANA
Dit vinden wij leuk
> Interesse in databases
> Basiskennis van SQL
> Kennis van SAP FICO
> Grondige Excel kennis
> Zelf ideeën aandragen en initiatief tonen
> Brede interesse in nieuwe technologische ontwikkelingen

WAT NEEM JE MEE?
Je bent een enthousiaste teamspeler en beschikt over goede communicatieve en relationele
vaardigheden. Naast je analytisch- en cijfermatig inzicht, heb je een ondernemende en klantgerichte
werkhouding. Je bent leergierig, oplossingsgericht en je vindt het een uitdaging jezelf te ontwikkelen
tot een waardevol BI-consultant.
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TYPISCH JIJ

COMMUNICATIEF
VAARDIG

TEAM PLAYER

LEERGIERIG

WAT BIEDEN WIJ
> Werken in een zelfsturend team en mogelijkheid om mee te delen in het succes van
de onderneming
> Opdrachten bij Nederlandse toporganisaties
> Volop ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden
> Inspirerende collega’s binnen een groeiende organisatie
> Marktconform salaris, leaseauto, telefoon en laptop
> Teambuilding waaronder verschillende sociale activiteiten in binnen- en buitenland

NIEUWSGIERIG?
Heb jij Plainwater DNA dat wacht ontketend te worden en wil je met ons praten over jouw ideeën en
ambitie? Neem dan contact op met Bastiaan Sanders.

Bastiaan@plainwater.nl

+31 (0) 650665533
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