
 
Genson Group is een samenwerkingsverband bestaande uit Genson Quality Plants, Genson Fresh Fruits & Vegetables, 
Genson Technical Support en Genson Human Resources. Wij zijn een internationale topspeler in  
de tuinbouwsector met focus op kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit op het gebied van vermeerdering en opkweek van 
zachtfruit planten en de productie van aardbeien, frambozen en prei.  

 
 

VANWEGE GROEI EN PROFESSIONALISERING ZIJN WIJ VOOR ONZE LOCATIES IN SINT-
OEDENRODE PER DIRECT OP ZOEK NAAR EEN ANALYTISCHE EN OPLOSSINGSGERICHTE: 

 

DATA ENGINEER / BI-CONSULTANT 
 

 

 

Business Intelligence wordt steeds belangrijker. Ook bij Genson willen we daar graag in investeren 
om onze bedrijfsvoering verder te optimaliseren. Vind jij het leuk om ons daarin te adviseren en ook 
de praktische uitvoering op je te nemen? Neem dan contact met ons op!  
 
Als Data Engineer / BI Consultant ligt jouw focus op advisering van de organisatie over Business 
Intelligence, rapportagemogelijkheden en data extractie. Een belangrijk deel van jouw functie is het 
opzetten en onderhouden van ons eigen Data Warehouse in MS Azure en het operationeel maken 
van de gewenste rapportagetools en rapportages in Power BI. We hebben geen aparte ICT afdeling, 
daarom zullen eerstelijns supportvragen met betrekking tot ICT voor hardware of software 
gerelateerde zaken ook bij jou terecht komen. Je zet vervolgens alle benodigde lijntjes uit 
(bijvoorbeeld bij externe partijen) en zorgt ervoor dat alles wordt opgepakt.  
 
Wij vragen: 
• HBO werk- en denkniveau 

• Ervaring met BI-tools vanuit opleiding of werkervaring (bij voorkeur Power BI)  

• Ervaring met programmeren in Python 

• Ervaring met minstens een database management systemen ( bij voorkeur SQL) 

• Ervaring met Cloud omgevingen in MS Azure 

• Ervaring met ontsluiten van data in een Enterprise-omgeving middels API  

• Een sterk analytisch vermogen 

• Je denkt in mogelijkheden en zoekt naar oplossingen 

• Je legt makkelijk contacten binnen de organisatie. 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal 

• Rijbewijs B 

Wij bieden: 
• Een fulltime dienstverband  

• Een goed salaris op basis van kennis en ervaring 

• Uitdagende baan in een sterk groeiend bedrijf met toekomstperspectief en 
ontwikkelingsmogelijkheden 

 
Interesse? 
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren bij Michelle Koot door je CV en motivatie te mailen naar: 
michellekoot@genson.nl. Ook kun je bij haar meer inhoudelijke informatie opvragen over de functie 
en werkzaamheden: 06-36440747. Uiteraard kun je ook een bezoek brengen aan de website 
www.genson.nl.   
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 


