BUSINESS INTELLIGENCE
COMPETENCE CENTER PERSOPOINT
FUNCTIEBESCHRIJVINGEN
Context
PersoPoint voorziet in een uitgebreide rapportering over de masterdata waarover het beschikt in
Scope en in de loonmotor. Naast een brede set aan standaardrapporten, levert PersoPoint ook
rapporten op maat ten dienste van het strategische HR-beleid binnen elke organisatie.
Om deze dienstverlening uit te bouwen, creëert PersoPoint een Business Intelligence
Competence Center waarvoor we op zoek zijn naar verschillende functies.

1)

Business Analist BI

•

•
•
•

Organiseren van workshops om de behoeften inzake HR-rapportering van de gebruikers
te verzamelen en deze te beschrijven in een specificatiedocument.
• Uitwerken van de functionele analyses voor de BI-applicaties
o identificatie van de gegevens, de indicatoren en de analyseassen
o formaliseren van de gegevens in een dimensioneel gegevensmodel (star
schema)
o het formaliseren van de te ontwikkelen rapporten
• Bijdragen tot het bekomen van een algemeen akkoord over de gemeenschappelijke
definities om op die manier de coherentie te garanderen van de onderdelen van het
DataWareHouse (DWH) (dimensies en indicatoren). Instaan voor de publicatie en het
onderhoud van deze definities
• In staat zijn om impactanalyses uit te voeren op BI objecten
• Meewerken aan de volgende BI-componenten :
o Concept- en logicamodellen van de gegevens (DWH, data mart, cubes)
o Functionele documentatie binnen het BI domein
o Business Meta Data
Meewerken aan de kwaliteitscontrole van de gegevens die de DataWareHouse voeden (de
mogelijke foutentypes definiëren en oplossingen voorstellen)
Bijdragen tot de opbouw van de BI-expertise en de toepassing van « best practices » in BI
Ondersteuning bieden bij het oplossen van BI incidenten
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Profiel
•
•
•
•

Je bent in staat om de noden in BI te begrijpen en te vertalen in verschillende types
indicatoren (kwantitatief, performantie-, trend-,…. )
Je bent klantgericht en beschikt over goede communicatievaardigheden om met de
verschillende interne en externe BOCC stakeholders te overleggen.
Je kan functionele specificaties opstellen en technische specificaties begrijpen
Je hebt praktische kennis van een BI-tool (ad hoc rapporten, webrapportering, dashboards,
analytics)

2)
•
•
•
•
•
•
•
•

Technische Analist DWH/BI (Data Integration)

Verzekeren dat de technische DWH/BI architectuur voldoet aan de verwachtingen, normen
en processen.
Vertalen van de BI noden in technische oplossingen zowel op niveau van de modellering als
de bronnen/target
Definitie van de technische analyse van de gegevens om bij te dragen tot de definitie van de
ETL-keten ; redactie van documenten en procedures
Meewerken aan de publicatie en het onderhoud van de technische définities van de
verschillende onderdelen van het DWH
Impactanalyses uitvoeren op de BI objecten
Valideren van de ontwikkeling van ETL
Ondersteuning bij het oplossen van incidenten ETL/BI
Ondersteuning bieden aan de ETL-ontwikkelaar

Profiel
•
•
•

3)

Je bent in staat om de BI noden te begrijpen
Je kan documentatie schrijven et begrijpt de functionele BI-specificaties
Je hebt praktische kennis van een BI-tool (ETL/BI)

Ontwikkelaar ETL (Data Integratie)
•
•
•
•
•

Ontwikkelen en programmeren van ETL ketens ; cubes ; data marts
Creatie van pakketten en integratie in scheduler
Optimalisatie van « opladingen »
Creatie van documenten en oplaadprocedures
Ondersteuning bij het oplossen van BI incidenten gerelateerde met gegevens die worden
gebruikt in rapporten
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•
•
•

Je bent in staat om de BI noden te begrijpen
Je kan documentatie schrijven et begrijpt de functionele BI-specificaties
Je hebt praktische kennis van een BI-tool (ETL/BI)

4)
•
•
•
•
•
•

Rapport Expert

Je werkt mee aan het verzamelen van de behoeften van de gebruikers inzake HR
rapportering
Je draagt bij aan het publiceren en onderhouden van de gemeenschappelijke definities om
de coherentie in BI te garanderen van de verschillende onderdelen van het DWH
Je voert Impactanalyses uit op de BI objecten
je documenteert de rapporten
je werkt controlerapporten uit voor de datakwaliteit van de gegevens die het DWH voeden
Ondersteuning bij het oplossen van BI incidenten in de rapporten

Profiel
•
•
•

Je bent in staat om de BI noden te begrijpen
Je kan documentatie schrijven et begrijpt de functionele BI-specificaties
Je hebt praktische kennis van een BI-tool (ad hoc rapporten, webrapportering, dashboards,
analytics)

3

