BI CONSULTANT
TRANSPORT COST CONSULT
Help jij samen met ons vervoerders inzicht te geven in de prestaties van hun klanten en de inzet van het wagenpark?
Binnen Transport Cost Consult ga jij aan de slag als BI consultant om onze klanten van A-Z te ondersteunen bij de implementatie,
inrichting en het gebruik van de MargeMonitor. De TCC MargeMonitor is een BI-product dat al bij een groot aantal vervoerders
in Nederland helpt bij het bepalen van winstgevende en verlieslatende zending/klant.Met een uniek algoritme bereken we de
marge per zending en klant. De MargeMonitor koppelt flexibel met de door de vervoerder gebruikte TMS-pakketten en
boordcomputers.
In de rol van BI consultant denk je actief mee met transport vraagstukken van onze klanten en kijk je hoe dit ingepast kan
worden in onze standaard oplossingen en ontwikkel je waar nodig maak je klantspecifiek maatwerk. We zijn op zoek naar eenBIconsultant die meewerkt aan de doorontwikkeling van het product; de MargeMonitor. Dat wordt afgewisseld met
implementatietrajecten bij klanten. Een gevarieerde full-time baan met genoeg tijd voor focus op het product maar ook
klantcontact en maatwerk!

JIJ HEBT
We zijn op zoek naar een kandidaat met de juiste balans van bedrijfskundig inzicht en technische kennis.









Je hebt minimaal een HBO/WO opleiding (Informatica, Bedrijfsinformatiekunde, Bedrijfskunde etc.)
Je hebt ervaring in een Business Intelligence of Big Data rol.
Je hebt kennis van business Intelligence tools zoals PowerBI, Tableau en QlikSense. Qlik is een pré.
Je hebt affiniteit met het snijvlak tussen Business & IT en kan de data duiden en vertalen in concrete stuuracties.
Je vindt het leuk om met klanten in contact te zijn, waarbij je samen met klanten helpt om op basis van BI producten
gegevens op een juiste wijze te interpreteren.
Je vind het prettig om met vaste collega's, in een team van 4-5 mensen te werken.
Kennis van webtechnieken (Angular, HTML, CSS, React..) is een pré.
Wanneer je kennis en ervaring in de transportmarkt hebt is dit een pré.

WIJ ZIJN
Wij zijn Transport Cost Consult en hebben vanuit ons kantoor in Heerde een succesvol BI-product opgebouwd. Hierbij maken we
gebruik van moderne technieken, tools en platforms. Dit doen we met gezellige collega’s in een hecht team. Hierbij geven we je
het vertrouwen en de vrijheid om in overleg je werkzaamheden in te delen. Kortom we zijn een compact bedrijf met korte
lijntjes.

WIJ BIEDEN







Het salaris is afhankelijk van werkervaring
Opleidingsmogelijkheden & cursussen
Auto van de zaak
Goede pensioensregeling
Teamuitjes
Bonusregeling

WIL JE GRAAG MEEBOUWEN AAN ONS PRODUCT?
We komen graag met je in contact om verder te praten over onze gezamenlijke toekomst!
info@transportcostconsult.nl - (0578) 69 46 02

