
 

 

Young Professional BI/BA 
 

Op zoek naar een kleurrijke carrière bij een IT dienstverlener? Dan zit je bij QNH goed. Uitdagend 
werk, bevlogen collega’s, doorgroeimogelijkheden én een goed salaris. De ruimte om je mening te 

geven, betrokken te zijn en je eigen pad te kiezen. Te mooi om waar te zijn? Nee hoor, zo kleur jij 
je toekomst in bij QNH. #colouryourfuture 
 
Over de vacature 
Voor onze vestiging in Maastricht zijn wij op naar een ambitieuze Young Professionals die zich 

willen laten opleiden tot volwaardig Business Intelligence Consultant. Je bent ondernemend, 
enthousiast, niet bang voor een serieuze uitdaging en klaar om echt aan het werk te gaan. Herken 
jij jezelf in deze eigenschappen en ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Solliciteer dan direct bij 
QNH om aan de slag te gaan als Young Professional Business Intelligence. 
  
In de eerste fase van je loopbaan bij QNH vorm je je carrière dus door een combinatie van 
opleiding en vakinhoudelijke ervaring. Als Young Professional ga je meteen aan de slag met een 

uitdagende opdracht, bij een klant op locatie of intern voor een klant. Daarnaast doorloop je 
afhankelijk van onze gezamenlijke wensen een opleidingstraject. Zo leer je heel snel en krijg je in 
korte tijd gevoel met de mensen, de organisatie en bedrijfsprocessen. Dat is een lekkere start! 

 
Criteria 

 In het bezit van minimaal een relevante afgeronde HBO opleiding (technische / wiskundige 

richting);  
 Ondernemend en ambitieus;  
 Zeer sterk analytisch vermogen en proactieve instelling; 
 Het vermogen om bedrijfsprocessen te doorgronden; 
 Enthousiast en representatief voorkomen; 
 Goede communicatieve vaardigheden; 
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 
Wat bieden wij? 

 Een leuke introductiedag 
 (In)formele meetings / teamuitje 
 Kennis sessies 

 Een intern netwerk genaamd YoungQ. Bij YoungQ draait het om gezelligheid, 
samenwerking en kennisdeling. Inhoud met plezier combineren 

 Het knallende kerstfeest elk jaar weer op een andere gave locatie 
 Sportiviteit (voor de liefhebber). Collega’s die samen mountainbiken, golfen en voetballen. 

Zoals het zaal voetbal toernooi tegen de verschillende vestigingen, maar ook het jaarlijkse 
Hockeytoernooi en de wintersport 

 Bier op het werk. Niet onder werktijd natuurlijk, maar de tap op kantoor gaat ‘s avonds 

regelmatig open na een bijeenkomst op kantoor 
 Qniversity. Ruime mogelijkheden tot het volgen van individuele als collectieve trainingen. 

Buiten het standaard aanbod, kan je ook zelf cursussen aandragen die je graag wil doen. 
 
Arbeidsvoorwaarden 

 26 vakantiedagen per jaar + 8% vakantiegeld 

 Leaseauto, laptop & telefoon 
 Provisieregeling van 1% en een winstdelingsregeling 

 Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen/behalen van certificeringen 
 Collectieve ongevallenverzekering 
 Collectieve zorgverzekering  
 Pensioenvoorziening 



 

 

 

 
Contactgegevens 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar de afdeling 
recruitment via jobmail@qnh.nl. 
 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact met ons opnemen met onze Corporate 
recruiter Mylène Nijman tevens via jobmail@qnh.nl of via het telefoonnummer 020 460 96 09.  

 
 
Over QNH 
QNH Consulting is een ICT dienstverlener en helpt organisaties met het bijsturen en verbeteren 
van hun bedrijfsvoering, door het inzetten van slimme IT oplossingen. We combineren nieuwe 
technologieën met bestaande waarbij we adviseren, ontwikkelen, implementeren en beheren. Wij 
bieden onze dienstverlening aan op basis van consultancy, projecten en managed services. 

 
Professionaliteit, bevlogenheid en samenwerken zijn onze kernwaarden en vertegenwoordigen onze 
passie voor verbinding met klanten, partners en collega’s. Wij geloven in een open en informele 
sfeer, waarin collegialiteit en communicatie sleutelwoorden zijn en de menselijke maat het 
uitgangspunt is. Wij investeren in kennis en kunde en bieden volop mogelijkheden om kennis te 
vergroten; intern of via gerenommeerde opleidingsinstituten. 

 
Bij QNH werken ruim 500 mannen en vrouwen. Kleurrijk, verschillend van achtergrond, cultuur en 
opleiding. Juist die verscheidenheid maakt ons bijzonder: stuk voor stuk karakters met 
eigenzinnige trekjes, stuk voor stuk QNH ambassadeurs! 
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