
MODIFORM ZOEKT JOU!
Heb jij jouw eerste stappen in het data landschap gezet en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor onze IT 
afdeling in Renswoude zijn wij op zoek naar een gedreven BI Analist! Aan jou de uitdagende taak om de digitale 
efficiëntie op de verschillende afdelingen binnen Modiform te verhogen. 
Gelukkig weet jij als geen ander hoe belangrijk data- en proces analyse zijn. Je vertaalt data dan ook graag naar 
bruikbare stuurinformatie en implementeert digitale processen. Je komt te werken in een hecht IT team
bestaande uit een Teamlead IT, BI Analist, Applicatiebeheerder en een helpdesk medewerker. Tevens werk je In 
deze functie ook nauw samen met onze Business Analist. 

WAT DOET MODIFORM? 
Modiform ontwikkelt en produceert kweek-, transport- en verpakkingssystemen voor de tuinbouw en ver daar-
buiten. Wereldwijd leveren we meer dan 10.000 unieke artikelen. We halen materialen op uit de maatschappij 
en upcyclen dit tot slimme, duurzame en hoogwaardige producten.

WAT GA JE DOEN? 
• Je optimaliseert de door Modiform gebruikte systemen en programma’s, zoals: SAP, Mendix en Qliksense;
• Je inventariseert, verheldert en implementeert digitale processen binnen de organisatie;
• Je levert een bijdrage in de ontwikkeling van het digitale orderproces;
• Je verzamelt en verwerkt data informatie en maakt aan de hand hiervan duidelijke rapportages;
• Je adviseert, inspireert en traint je collega’s in het gebruik van digitale informatievoorziening;
• Je signaleert trends en ontwikkelingen en neemt het initiatief om de informatievoorziening op continue basis te 
verbeteren;

WIE BEN JIJ?
• Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding in de richting van Bedrijfskunde, Informatica of BIM;
• Je hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie;
• Je hebt ervaring met databases, BI-tooling en ETL;
• Je stelt duidelijke probleemanalyses op, werkt proactief en bent analytisch sterk;
• Je weet op verschillende niveaus binnen de organisatie te communiceren; 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

WAAROM WIJ?
• Je komt te werken in een gezond en groeiend familiebedrijf met ambitie;
• Wij zijn een internationale organisatie in een dynamische sector;
• We hebben een informele bedrijfscultuur met een gezellige personeelsvereniging;
• Er is ruimte voor initiatief en persoonlijke groei;
• Elke dag staat er vers fruit voor je klaar;
• Wij bieden een goed arbeidsvoorwaarden pakket en een premievrij pensioen.

PAST DEZE UITDAGENDE FUNCTIE BIJ JOU?
Stuur je motivatie en CV naar vacature@modiform.nl t.a.v. Laura Jansen (HR adviseur) onder vermelding van 
“BI Analist”. We zien je sollicitatie graag tegemoet!
   

W W W. M O D I F O R M . C O M

BUSINESS INTELLIGENCE ANALIST 

- RENSWOUDE (FULLTIME)
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