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Consultant BI & Data Management  
 

Organisatie  
Onze opdrachtgever M&I/Partners is een toonaangevend ICT-adviesbureau in de zorg en overheid 
dat bekend staat als betrouwbare sparringpartner op strategisch en tactisch niveau. Het bureau 
ondersteunt klanten bij hun bestuurlijke vraagstukken en digitale strategie en realiseert ICT-
oplossingen die werken én maatschappelijke meerwaarde leveren. M&I/Partners gelooft in de 
kracht van ICT met als doel: klantgerichte, effectieve en efficiënte organisaties. 
 
Werken voor M&I/Partners betekent samenwerken met meer dan 100 gepassioneerde en ervaren 
professionals aan buitengewoon uitdagende opdrachten en complexe vraagstukken van digitale 
strategie, transformatie tot en met de implementatie van ICT-systemen. M&I/Partners heeft veel 
aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling en hart voor de mooie resultaten neerzetten in de zorg 
en overheid. 

 
Functie 
Als Consultant BI & Data Management breng je een flinke dosis kennis en ervaring mee, bij voorkeur 
binnen de publieke sector. Je analyseert vraagstukken op het gebied van BI & Data Management, 
stelt een visie op en vertaalt deze naar concrete ICT-oplossingen. Deze worden vervolgens onder 
jouw leiding succesvol gerealiseerd. Je taken en verantwoordelijkheden zijn uitdagend: 
  

1. Je overziet binnen BI & Data Management opdrachten het hele traject van strategie tot 
ontwikkeling/realisatie en optimalisatie van BI oplossingen.  

2. Je begeleidt klanten op het BI vakgebied bij het doorvoeren van optimalisaties op het vlak 
van organisatie, processen, mensen en BI tooling. 

3. Je begeleidt en ondersteunt klanten bij het vinden én kiezen van de juiste partij om de 
gekozen BI-oplossing tot stand te brengen. 

4. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen professionele ontwikkeling, je onderhoudt en 
breidt je netwerk uit en ondersteunt collega’s door kennisdeling, deelname aan 
marktgroepen, expertisegroepen en dergelijke. 

5. Ook signaleer je nieuwe kansen bij klanten en ben je als data professional gedreven eigen 
opdrachten te genereren. Daarnaast ben je samen met collega’s verantwoordelijk voor de 
koers van de BI & Data Management practice binnen M&I/Partners. 

 

Profiel 
Je bent een verbindende adviseur. Je hebt een sterke analytische blik en altijd resultaatgericht. Je 
hebt een grote passie voor realiseren van data gedreven werken en het BI vakgebied. Je opereert op 
het raakvlak van techniek en business. Op elk niveau binnen de klantorganisatie ben jij een 
volwaardige gespreks- en sparringpartner. Je houdt van uitdagingen, bent zelfstandig en hebt een 
groot aanpassingsvermogen in de snel veranderende markt. 
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De volgende kenmerken zijn bovendien van belang voor deze functie: 

 WO niveau (bij voorkeur op het gebied van data- of informatiemanagement); 

 Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op het vlak van BI & data management als data-analist, 
projectleider of adviseur.  

 Je bent in staat bruggen te slaan tussen senior management en de operatie met betrekking 
tot het toepassen van data management en/of BI oplossingen. 

 Je hebt kennis van data-architectuur, data modellering, data warehousing, business 
intelligence en datamanagementprincipes. 

 Je kent de markt voor BI & Data Management oplossingen en hebt ervaring met het 
begeleiden van ICT-implementaties. 

 Je hebt ervaring opgedaan in grote, complexe organisaties en hebt affiniteit met overheids- 
en/of zorgorganisaties. 

 Je hebt overtuigingskracht en kunt vanuit inzicht en overzicht uitstekend communiceren, 
zowel naar medewerkers als naar senior management en andere organisatieonderdelen. Je 
kunt complexe zaken eenvoudig en concreet uitleggen. Je bent een prettige sparringpartner 
op elk niveau. 

 

Arbeidsvoorwaarden 
Deze functie is voor 32-40 uur per week. Daarnaast biedt M&I/Partners je de vrijheid om je eigen tijd 
en werk in te delen (parttime mogelijk). M&I/Partners biedt uiteraard een marktconform salaris en 
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder: 

 Bonus; 

 Leaseauto; 

 Telefoon; 

 Opleidingen, trainingen; 

 Doorgroeimogelijkheden. 

 

Sollicitatie en planning 
 Solliciteren kan tot en met maandag 10 december 2018 door je CV en motivatiebrief aan te 

leveren via de website www.interexcellent.nl 

 Op basis van de CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek 
bij InterExcellent in Baarn. 

 De meest passende kandidaten worden voorgedragen aan M&I/Partners. Daarna vinden 
selectiegesprekken plaats bij M&I/Partners. 

 Een referentieonderzoek en assessment kunnen mogelijk onderdeel uitmaken van de 
procedure. 

 

Contact over deze vacature 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met InterExcellent,  email 
office@interexcellent.nl, tel.nr. 035- 5280430 
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