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BI-specialist gezocht! 
 
Heb je affiniteit met data en IT en ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Grote kans dat wij 
dan op zoek zijn naar jou! 
 
Als BI-specialist werk je aan uitdagende projecten bij woningcorporaties. Je bent in staat om mee 

te denken over het meetbaar maken van doelstellingen, het ontsluiten van data uit verschillende 

systemen en het visualiseren van data in diverse visualisatietools waaronder Power BI.  Binnen 
Matchability maak je deel uit van een professioneel en jong DataToppers-team, geef je trainingen 
en draag je onderling kennis en ervaring over.  
 
Als BI-specialist help je mee om de stuur- en verantwoordingsinformatie van woningcorporaties te 
automatiseren en te standaardiseren. Je zorgt voor een optimale data-infrastructuur waar heldere 
analyses op kunnen worden gedaan. 

 
Met een frisse blik zet je data om in informatie met behulp van rapportages en/of dashboards. Zo 
zorg je ervoor dat informatie voor gebruikers op eenvoudige manier inzichtelijk is. Je geeft gericht 
advies om kpi’s real time te kunnen meten.  
 
Waarom Matchability? 

Binnen Matchability is een apart team opgericht dat zich focust op BI: DataToppers. Je werkt op 
interim-of projectbasis bij onze opdrachtgevers, maar je maak echt deel uit van ons team, waarbij 
gezelligheid, collegialiteit en kennis delen centraal staan. Matchability is een snel groeiende 
organisatie, waar je in korte tijd een mooi cv op kunt bouwen. Je doet namelijk veel werkervaring 
op bij verschillende organisaties.  
 
Jouw kracht 

Technische kennis staat bij jou voorop. Als gevolg van jouw leergierige karakter ben je constant op 
zoek naar nieuwe kennis of mogelijkheden. Deze kennis helpt jou om de specialist te worden op het 
gebied van business intelligence. Kennis die handig is voor onze opdrachtgevers en die je graag deelt 
met je collega’s. 
 
Collegialiteit en samenwerken staan bij Matchability hoog in het vaandel. Wij betrekken jou graag 

bij onze strategie en werkwijze. Heb je ideeën? Deel ze binnen het team. Ondernemerschap en 

initiatief worden gewaardeerd.  
 
Wie zoeken wij? 

- Je hebt minimaal hbo-werkniveau. 
- Je hebt 0 tot 3 jaar werkervaring. 
- Je hebt kennis van SQL en/of Oracle. 

- Je hebt diepgaande kennis van Excel. 
- Je hebt een kritische en analytische blik. 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs. 

 
Ons aanbod  
We bieden je een uitdagende baan binnen een jong, enthousiast en dynamisch team. Je krijgt ruimte 
om jezelf te blijven ontwikkelen en je eigen pad te kiezen. Je krijgt goede arbeidsvoorwaarden, 

waaronder een leaseauto, en een marktconform salaris.  
 
Denk je nu: ‘Ik zie een match!’? Mail dan je cv en motivatiebrief naar 
t.haverkamp@matchability.nl. 
 

Ben jij  

onze 

DataTopper? 
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