
Stel je eens voor… 

Stel je eens voor… je verzamelt, koppelt, ordent en verrijkt data en maakt een helder 

overzichtlijke rapportage. Je collega’s worden enthousiast en komen op ideeën, 

verbeteringen en besparingen waar anders geen inzicht in zou zijn. Met jou erbij als 

stagiair maken we dit samen mogelijk. Zeker als jij jouw expertise inbrengt waarmee we 

een nieuwe Acceptatie en Productie omgeving gaan (her)ontwerpen, bouwen, migreren 

en documenteren. Dit alles moet plaatsvinden terwijl de "winkel" open is. 
  
Impact creëren 
Als stagiaire zal jij je dan vooral bezighouden met: 

 Voorstel voor het (her)ontwerpen van één van onze datawarehouses 
 Het opstellen van eisen en wensen (van stakeholders) 
 Voorstel tot bouw en implementatie 
 Daadwerkelijke implementatie samen met het team 
 Meedraaien in ons team; Operationeel beheer en Scrumwerkwijze. 

Jouw technology-stack bestaat uit: T-SQL, Visual studio (SSIS/SSAS/SSRS), MDX,  C#, 

Visual Basic, PowerShell,  TFS, Jira. 

 
Met elkaar. 

Samenwerken is de manier waarop we werken. Ons team BI bundelt de krachten om 

inzichten/rapportages in gebruik en verbruik van de dienstverlening van Managed 

Workplace en diverse aanvullende diensten, waaronder mobiele telefonie, te verzorgen. 

Onze afnemers zijn collega’s van Rabobank Nederland, lokale banken, (afd. 

facilitair/businesssupport) en management van Managed Workplace. Het team werkt 

conform de DEV-OPS (Agile) stijl. 
Met jou erbij als Stagiair Business Intelligence staat de teller van het team op 6diverse 

collega’s waaronder: 

 Rinse Veldman, Product Owner ‘The value is in what gets used, not in what gets 

built’ 
 Rob Oort, Scrum Master ‘DevOps is not about learning each other’s job’ 
 Jos van Duijn, Data steward ‘Data consistency is the key to success’ 
 Dennis Prij & Ritish Pahladsing, BI Specialisten ‘Data is valuable, insights are 

priceless’  

Met jouw talenten 
Klantgerichtheid staat voorop, direct gevolgd door samenwerken en probleemanalyse. 

Daarbij weet je ons nieuwe inzichten te geven en ons uit te dagen om zaken anders en 

efficiënter te doen. 
  
Bij de Rabobank 
Dat de Rabobank een financiële dienstverlener is voor 7,1 miljoen klanten in 40 landen, 

wist je vast al. Weet je ook dat we met elkaar werken aan een betere wereld? Dit doen 

we op 101 manieren zoals:  

 ‘Jaarlijks investeren we flink in het Nederlandse verenigingsleven. We 

ondersteunen zo’n 1250 organisaties in sport en cultuur die voor veel mensen 

een tweede thuis zijn.’ 
 ‘Met de Rabobank Foundation stimuleren we organisaties die sociaal ondernemen. 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen zo de kansen die ze 
verdienen om volwaardig mee te draaien in onze maatschappij.’ 

  



 

Wil jij dit ook? 

De beste versie van jezelf worden? Wij helpen je er graag bij door jouw ontwikkeling 

centraal te stellen en te investeren in een omgeving waarin je blijft leren. We geven je 

de ruimte om te innoveren en ondernemen. Zo bieden we je volop groeikansen en 

helpen je verwachtingen te overtreffen en het goede buitengewoon goed te doen, zodat 

je kan groeien als professional. Daarbovenop kan je bij ons (o.b.v. een 36-urige 

werkweek) ook rekenen op: 

 Een marktconforme stagevergoeding 
 Persoonlijke begeleiding 
 Een uitdagende en professionele leeromgeving. 

Laten we kennismaken.   

Ben jij hem/haar? Onze nieuwe collega die de Rabobank wil versterken als Stagiair BI 

Managed Workplace En zo het verschil wil maken voor jezelf, onze klanten én de 

maatschappij?  We ontvangen graag jouw sollicitatie op deze vacature in Utrecht. 
  
Handig om te weten: 

 Solliciteren kan tot en met november 2018. 
 Als je vragen hebt over de inhoud van de vacature, kan je die stellen aan Rinse 

Veldman, Product Owner Team BI via 030-2154004 of 

rinse.veldman@rabobank.nl 
 Magalie Carlucci, Recruiter beantwoordt met plezier vragen over de 

sollicitatieprocedure via magalie.carlucci@rabobank.nl.  
 Screening is onderdeel van de sollicitatieprocedure. We toetsen op basis van de 

screening procedures die binnen de Rabobank gelden of nieuwe medewerkers 

voldoende betrouwbaar zijn om werkzaamheden bij de Rabobank te verrichten. 
 Iedereen is anders, en juist de verschillen in mensen helpen ons om een nog 

betere bank te zijn. Daarom zijn we zijn benieuwd naar wie jíj bent! 

 
 


