
Word je blij van het organiseren van grote hoeveelheden data? En wil je daarmee met ons de uitdaging aangaan 

om afval te voorkomen, verspilling terug te dringen en grondstoffen te behouden? 

Milgro zoekt per direct een enthousiaste collega voor de functie van: 

Business Intelligence (BI) Specialist 
Ontwikkelen | Power BI | Analyseren | Communicatie 

Milgro is hét technologiebedrijf voor het managen van natuurlijk kapitaal. Wij stellen organisaties in staat een 

duurzame omgang met grondstoffen op winstgevende wijze in hun bedrijfsvoering te integreren. Daarmee 

versnellen wij ‘het nieuwe normaal’ van een circulaire economie. 

Als BI Specialist bij Milgro ben je een belangrijke schakel in onze dienstverlening. Je zorgt voor het beschikbaar 

stellen van data en maakt deze inzichtelijk in dashboards en rapportages. Met deze waardevolle informatie kunnen 

wij onze klanten blijven verwonderen met verbetervoorstellen. 

Wat ga je doen? 

 je weet de beschikbare data en de vraag van de organisatie goed te analyseren. Om deze 

vervolgens samen te brengen in dashboards en rapportages (Power BI); 

 je zorgt voor de ontsluiting van brongegevens uit de transactiesystemen en uit ongestructureerde 

bronnen naar de BI-omgeving (MS Azure). Kerntaken hierbij zijn datasets ontwikkelen (T-SQL) en 

meetwaarden bouwen (DAX); 

 je zorgt dat de integriteit, consistentie en veiligheid van de data gewaarborgd is; 

 tijdens de stand-up met het team bespreek je de werkzaamheden en ondersteun je elkaar waar 

nodig. Samen bouwen jullie verder aan het professionele datasets, rapportages en dashboards; 

 kortom, je voorziet de organisatie en haar relaties van adequate stuurinformatie. 

De ideale kandidaat 

 is in het bezit van een afgeronde en relevante hbo-opleiding (bijvoorbeeld in Informatica of 

bedrijfskunde); 

 heeft in de afgelopen jaren minimaal 1 jaar relevante en aansprekende werkervaring opgedaan in 

ontwikkelen van datasets, rapportages en dashboards; 

 heeft kennis en ervaring met SQL. Ervaring met Power BI en DAX is een pré; 

 is sociaal en communicatief vaardig en kan effectief samenwerken met verschillende afdelingen; 



 lost zelfstandig problemen en knelpunten op en handelt daarbij proactief en oplossingsgericht; 

 heeft in agile-teams gewerkt. 

Wat kan je van ons verwachten? 

Een uitdagende baan bij een ambitieuze organisatie, waarin technologie, ondernemerschap, innovatie en 

maatschappelijke relevantie samenkomen. Milgro is de verbinder tussen ontdoeners en ontvangers van gebruikte 

grondstoffen. Met onze technologie bieden wij de data-infrastructuur voor de circulaire economie. Onze methodiek 

en aanpak stelt bedrijven in staat om de grondstoffentransitie succesvol door te voeren. Het resultaat is 

winstgevende duurzaamheid: earn & earth together. 

Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, professionele en leuke collega’s, een prettige informele werksfeer, 

de mogelijkheid tot hybride werken (zowel vanuit huis als op kantoor) én mooie kansen voor je persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. Ons inspirerende kantoor is gelegen aan de rand van Rotterdam. 

Enthousiast geworden… 

…en ben je ervan overtuigd dat deze functie jou op het lijf is geschreven? Wij ontvangen jouw motivatiebrief en CV 

graag viawerkenbij@milgro.nl t.a.v. Jerrin Rasidin, HR Officer. 

We komen graag zelf in contact met onze nieuwe collega. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet 

op prijs gesteld. 

 


