
 Solution Engineer BI/ Data  
 
"In deze rol kun je echt jouw vakmanschap laten zien. Binnen DELA werken we hard aan de realisatie 
van onze ambitieuze e-business doelstellingen. Met jouw ervaring creëer jij slimme oplossingen en 

ben jij een coach voor het team. Je houdt van aanpakken en staat zelf ook graag met de voeten in 
de modder. Als professional kan je zo echt betekenis geven aan de leden van DELA met jouw 
expertise. You built it, you run it!" 
  
Solution Engineer BI/Data  
Fulltime, Eindhoven 

  

Over de vacature 

 Wie? Een enthousiaste, betrokken Solution Engineer 
 Wat? Realiseren, sturen en coachen in een uitdagend data landschap 

 Waar? Bij DELA in Eindhoven (IT-afdeling van +-90 personen in 10 teams) 

 Waarom? Omdat jij betekenis wilt geven in een ambitieuze IT-omgeving 

 

Werken als Solution Engineer BI/ Data bij DELA 

Je werkt samen in een professioneel scrumteam en helpt ons data platform verder te realiseren. Dit 
is een functie waarin je bezig bent met de vernieuwing van het technisch data landschap waarmee 

de informatiebehoefte van de diverse businesslines gerealiseerd kan worden. Dit houdt in dat je bezig 
bent met infrastructuur, databases, performance verbeteringen en de nieuwste technieken en 
methodieken en waarbij je naast veel verantwoordelijkheid ook veel vrijheid krijgt om je te 
ontwikkelen. 
 

Jouw functie in het kort: 

 Jij bent medeverantwoordelijk voor de teamperformance binnen de huidige complexe IT-

omgeving; 

 Jij helpt mee met de vernieuwing van het technisch data landschap en stuurt hier de 
ontwikkelteams op aan; 

 Jij kunt onafhankelijk werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken; 

 Jij houdt je bezig met infrastructuur, databases, performance verbeteringen en de nieuwste 

technieken en methodieken; 
  

Jij bent een Solution Engineer met: 

 HBO/WO werk- en denkniveau; 

 ICT-ervaring; Kennis en ervaring met Microsoft SQL-server/ SSIS kennis 

Kennis van datawarehouse modeleringstechnieken, waaronder Datavault 

 Expertise in SQL, ETL; 

 Ervaring in een SOA-omgeving; 

 Ervaring met Agile werken is een pre  

 

Binnen de IT omgeving van DELA werken we volledig agile in een service-georiënteerd landschap. 
We zijn ambitieus, inspirerend en zijn er echt om betekenis te geven aan onze leden. We werken 
volgens digitaal meesterschap en onze mensen hebben de volgende competenties: 

 Vakmanschap 

 Teamspeler 

 Oplossingsgericht 

 Discipline 

Om onze vooruitstrevende ontwikkelingen te realiseren, zien we binnen deze rol daarnaast graag de 
volgende competenties: 

 Analytisch sterk 

 Leidinggevende kwaliteiten 

 Communicatief sterk 

 Gestructureerd  



Wij bieden: een inspirerend bedrijf met aantrekkelijke voorwaarden 

 Werken bij een innovatief bedrijf waarin je echt betekenis kunt geven 

 Een verantwoordelijke rol waarin jij leiderschap en innovatie kan laten zien 

 Een omgeving waarin je elke dag weer uitgedaagd wordt het beste uit jezelf te halen 

 Uiteraard een goed en concurrerend salaris 

 Goede secundaire voorwaarden zoals; een goede pensioenregeling, korting op diverse 
verzekeringen, een 13e maand, variabele beloningsregeling en deelname aan een Fitpas 

  

 
Meer informatie? 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ruud van Huijkelom, IT-manager 
op 06-20 46 85 27. 
 
 

Enthousiast om als Solution Engineer DELA te versterken? 

Word jij enthousiast van deze uitdagende en verantwoordelijke job binnen DELA? Kun jij binnen een 

onbekende en veranderlijke omgeving DELA laten groeien en een hecht en enthousiast team hierin 
begeleiden? Reageer dan via onze website: www.werkenbijdela.nl.  

 

http://www.werkenbijdela.nl/

