Ervaren Database Engineer (1fte)
Organisatie
Wij zijn experts op het gebied van data voor de mobiliteitsbranche en hebben een volledig
productportfolio: voertuigdata en applicaties. Hiermee kunnen we alle partijen die actief zijn in de
mobiliteitsbranche of ermee te maken hebben bedienen met gepaste oplossingen.
Wij zijn een club enthousiaste mensen, die energie krijgen van data, applicaties en software
development! Bij ons werken mensen met een Automotive achtergrond, maar ook van buiten de
mobiliteitsbranche, die veel verstand hebben van IT, software, projectmanagement, sales of
marketing. Kortom, een goede mix en we brengen het beste van verschillende werelden samen
onder één dak.
Wij zijn een ambitieus bedrijf en werken heel flexibel. We hebben geen bureaucratische processen
en we houden van een persoonlijke aanpak. Snel schakelen, korte lijnen en een hands-on
mentaliteit. Daar staan we voor!

Omschrijving
Vanwege de snelgroeiende organisatie zijn wij voor de afdeling Data & Projects op zoek naar een
creatieve, gedreven Database Engineer, die denkt in oplossingen en richting geeft aan de
vormgeving van onze succesvolle software producten.
De afdeling Data & Projects is belast met het ontwikkelen en implementeren van
productfunctionaliteit vanaf functioneel ontwerp tot oplevering van business software,
maatwerkapplicaties binnen vastgesteld budget en normen en conform de wensen van de
opdrachtgever.
Je bent intensief betrokken bij projecten, waarin je veel samenwerkt met klanten, ontwikkelaars en
andere stakeholders bij het ontwerpen, uitwerken en testen van oplossingen en doorontwikkelingen.
Tijdens het project zorg je voor afstemming tussen alle partijen en faciliteer je het ontwikkelen van de
software door het verduidelijken van de eisen en wensen tot concreet te implementeren
functionaliteiten. Jij bent no-nonsense en to-the-point. Je denkt graag mee in mogelijke oplossingen
en strategieën en tijdens de realisatie steek je de handen graag uit de mouwen; alles om kwaliteit op
tijd en binnen budget op te leveren. Risico’s signaleer je tijdig en issues zijn er om op te lossen.

Wat ga je doen?
•

Je ontwikkelt, in opdracht, (web)applicaties en business software conform functioneel
ontwerp en standaarden,

•

Je beschrijft functionele specificaties op basis van wensen van de opdrachtgever,

•

Je beschrijft technische specificaties op basis van een functioneel ontwerp,

•

Je levert een professionele bijdrage aan de optimalisatie van applicaties en databases en
draagt daarbij zorg voor performance, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en beveiliging en
het optimaliseren en uitbreiden daarvan,

•

Je stelt ontwerpen in bedrijf, zodanig dat applicaties en software conform afspraken
optimaal functioneren.
Je onderhoud bestaande databases en bouwt deze waar nodig verder uit
Je komt met verbetervoorstellen

•
•

Wat vragen wij aan jou?
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een HBO diploma in de richting van Informatica of soortgelijk,
Je hebt minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring;
Je hebt ruime kennis van SQL en Azure en andere relevante technieken, zoals
o Microsoft SQL Server,
o T-SQL
o Visual Studio 2019 / Visual Studio Code,
o Azure Data Factory,
o Ontwerpen en inrichten van ETL-/ELT-processen,
o Data modelleren,
o JSON & REST Webservices,
o Pré: PowerBI, SSRS
Je hebt relevante Microsoft certificeringen,
Je hebt een hands-on-mentaliteit, sterk probleemoplossend vermogen en bent altijd op de
hoogte van de nieuwste technieken,
Je bent een echte teamplayer, maar bent ook in staat om zelfstandig te werken,
Je hebt goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk,
Je zit bordenvol ideeën en hebt de drive om zaken naar een hoger niveau te tillen,
Je bent analytisch zeer sterk, probleemoplossend, klantgericht en creatief.

Wat hebben wij te bieden?
•
•
•
•

Een leuke, uitdagende baan binnen een snelgroeiende en ambitieuze organisatie,
Een informele sfeer, een no-nonsense mentaliteit met korte communicatielijnen,
Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden,
Een marktconform salaris met goede arbeidsvoorwaarden.

Enthousiast?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van motivatie en CV naar: vacature@mivar.nl

Solliciteren in tijden van COVID-19
Ook nu kun je veilig bij ons solliciteren. Voor jouw en onze gezondheid en ter preventie van het
verspreiden van dit virus doen we dit met inachtneming van ‘Social Distancing’. Dit betekent dat we
de hygiëne maatregelen naleven en zorgen voor voldoende afstand.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

