
VACATURES 

Versterk ons team als BI-consultant 
BI-consultant worden bij een springlevend bedrijf? Pure Solutions is al bijna vijf jaar 
lang toonaangevend in business intelligence – voor de Belgische en Noord-Franse markt. Zo helpen 
we bedrijven om korter én slimmer op de bal te spelen. Ontdek hoe jij daarbij een glansrol vervult. 
 

Hoe ziet jouw job eruit? 
Als BI-consultant kneed jij onze BI-tool (business intelligence) naar de wensen van iedere klant. 
Je legt je oor te luisteren en analyseert de concrete vraag. Dan brouw je een IT-technische 
oplossing, die je uitvoert bij je klant. 
Wie zijn jouw klanten? Onze contacten in Belgie en onze buurlanden. Je werkt nauw met hen 
samen. 

Wat heb jij in je mars? 

 
 Je hebt een diploma toegepaste informatica (professionele bachelor) op zak. Of je 

bereikte hetzelfde niveau dankzij je ervaring. 

 Werkte je al als BI-consultant? Dan heb je een streepje voor. 

 Je doorgrondt SQL volledig. En met kennis van QlikView krijg je er alweer een 

streepje bij. 

 Je hebt géén nine to five-mentaliteit. Integendeel, je toont je gedrevenheidmet 

spontane extraatjes en flexibiliteit. 

 Je trekt mee aan de kar van ons jonge, groeiende bedrijf. Jouw visie enheldere 

communicatie doen die kar soepel rollen. 

 Je drukt je vloeiend uit in het Nederlands en Engels. Ook spreek je een aardig 

mondje Frans. 

 Je hebt een rijbewijs type B. 

Jouw voordelen bij Pure Solutions? 
Als BI-consultant zet je je voltijds in voor Pure Solutions. Je krijgt een contract van onbepaalde 
duur. 

Je verloning? Boven op je aantrekkelijke salaris reken je op tal van extralegale voordelen: een 
laptop en smartphone, een groepsverzekering én een firmawagen met tankkaart. 

Denk je nu: hé, dat ben ik? En dát is de job die ik wil? Mail dan snel je cv en motivatiebrief 
naar frank.bossuyt@pure-solutions.be 
Meer info? Bel naar 0486/99 02 41 
 


