
Junior Dataspecialist SQL / SSAS  
 
Wij zoeken een communicatieve data specialist om ons team te verstevigen. Wij werken graag samen 
met gemotiveerde talenten. Ben jij afgestudeerd aan het hbo of de universiteit en heb je één tot drie 
jaar werkervaring? Kom dan bij ons werken! 
 
Wie zijn wij?  
Onderwijs Innovatie Groep bestaat nu 10 jaar en heeft meerdere succesvolle start-ups voortgebracht. 
Deze rol is voor de doorontwikkeling van Nationale Onderwijs Monitors (NOM), ons online platform 
voor data-gedreven inzicht. Hiermee helpen we scholen data verzamelen en visualiseren. Met de 
inzichten die dat oplevert kunnen ze hun prestaties verbeteren. De eerste versie van ons platform en 
de onderliggende tools zijn ontwikkeld. Dit is volledig cloud-based en gebruikt Microsoft technologie. 
We stellen nu ons gedreven en professionele team verder samen voor de doorontwikkeling.  
 
 Wat ga je doen?     

▪ Je zorgt voor de doorontwikkeling van ons datamodel in Analysis Services en de onderliggende 
database (SQL) en nieuwe Microsoft technieken 

▪ Je faciliteert het leveren van data aan rapporten en dashboards 
▪ Je faciliteert het ontvangen van data van interne en externe leveranciers 
▪ Je draagt bij aan heldere documentatie over het datamodel voor intern en extern gebruik. 
▪ Je maakt query’s en syntaxis in T-SQL en DAX 

 
Hoe werk je?     

▪ Je werkt samen in een SCRUM-team, bent betrokken en draagt bij aan bouw, test en nazorg 
▪ Je communiceert proactief bij vragen en onduidelijkheden en stemt deze af  
▪ Je denkt in oplossingen en bent flexibel en in het vertalen van functionele wensen in 

technische oplossingen 
▪ Je kunt technische ontwerpen begrijpen en ook schrijven 

▪ Je draagt graag je kennis over in het team en hebt de ambitie om je verder te ontwikkelen 
 
Wat zoeken we in jou?  
Wij zoeken de volgende eigenschappen in jou.   

• Nauwkeurig en analytisch sterk 

• Proactief en communicatief 

• Can-do mentaliteit. Denkt in oplossingen 

• Ervaring met Azure, T-SQL, DAX en/of query-tools 

• Ruime ervaring met MS Excel 
 
Wat bieden we jou?  
Als onderdeel van ons team kun je rekenen op een uitdagende werkplek waar je inhoudelijk en 
persoonlijk kunt groeien. Wij zorgen voor professionele begeleiding, interessante opdrachten en een 
passende vergoeding. We hebben een plezierige en informele werksfeer, waar je in een fris team 
werkt. 
  
Heb je interesse?  
Herken jij jezelf in de bovenstaande competenties en passen de taken helemaal bij jou? Ben jij toe aan 
een nieuwe uitdaging en wil jij ons team graag komen versterken?  
 
Neem dan contact op met Kim Schut, directeur Onderwijs Innovatie Groep, kim.schut@oig.nl. Voor 
meer informatie over OIG kan je kijken op www.oig.nl of www.nationaleonderwijsmonitors.nl.   


