Business Intelligence (BI) consultant
De baan
Als BI consultant help je onze klanten uit het notariaat en de advocatuur om met behulp van onze software het
beste uit zichzelf te halen. We ontwikkelen en onderhouden een controllersmodule, waarin jij verantwoordelijk
bent voor het genereren van volledige analyses van uren, omzet, gemiddeld gerealiseerde tarieven, kostprijs,
prestaties van medewerkers en onderhanden werk. Dankzij jouw managementrapportages, die je zelf direct bij
de klant aanlevert, kunnen onze klanten data gedreven beslissingen nemen. Daarnaast deel je ook jouw kennis
en inzichten met de klant zodat de interactieve rapportages ook door de notariskantoren en
advocatenkantoren zelf in gebruik kunnen worden genomen.
Jij
•
•
•
•
•
•

hebt minimaal 3 jaar ervaring in een functie waarin je analyses maakt en managementrapporten bouwt ;
kan in de huid kruipen van de klant/gebruiker en bent gedreven om je kennis van de processen in het
notariaat en de advocatuur uit te bouwen;
hebt ervaring met de processen omtrent de financiële administratie;
hebt goede kennis van SQL;
hebt goede kennis van Excel en deinst niet terug voor gebruik van VBA.
gaat werken vanuit de standplaats Reeuwijk of Oosterhout (NB) maar bent bereid indien ook op andere
locatie aanwezig te zijn.

Wij bieden
•
•
•
•
•

veel ruimte voor eigen initiatief en een zelfstandige baan;
een platte, informele organisatie waarin jouw bijdrage en ideeën oprecht gewaardeerd worden;
een goed salaris, reiskostenvergoeding en 27 vakantiedagen;
dagelijks een gezamenlijke lunch;
een incentive programma wanneer je nieuwe klanten aandraagt;

Wie zijn wij?
Meer plezier en succes in de juridische praktijk... dat is de missie van onze bedrijven Devoon en Trivium
Software. Daarom werken we vanuit onze vestigingen in Reeuwijk en Oosterhout continu aan de
doorontwikkeling van unieke en eigen software die alle processen gemakkelijker maakt. Devoon met
NEXTassyst voor het notariaat, Trivium Software met NEXTmatters voor de advocatuur. Onze ontwikkelaars
nemen de ervaring van deze twee specialismes in de juridische sector mee in de evolutie van onze pakketten.
De verschillende culturen stimuleren het lateraal denken en de creativiteit van onze mensen, die daardoor een
nóg beter product kunnen leveren. Wij overleggen doorlopend met onze klanten over hoe bepaalde
handelingen en processen makkelijker kunnen. Is er voldoende interesse in een nieuwe functionaliteit? Dan
gaan we die bouwen. Wil je meer weten, kijk op www.devoon.nl en www.trivium.nl .
Daarnaast maken we deel uit van een grotere organisatie, de Lexxyn Groep, die onze belangen behartigt in de
juridische sector. Bij de totale organisatie werken nu 150 mensen, meer informatie hierover is te vinden op
www.lexxyn.nl .

Enthousiast?
Stuur jouw cv en motivatiebrief naar vacatures@lexxyn.nl t.a.v. Vicky Lemmens. Voor meer informatie kun je
ook bij haar terecht via 088 002 84 00 of bovengenoemd emailadres.

