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Informatie- en Database Analist (SQL)

Functieomschrijving

Je bent als Informatie- en Database Analist verantwoordelijk voor het 
achterliggende database landschap. Je bent  verantwoordelijk voor optimaal 
werkende applicaties alsmede voor de continuïteit van de diverse applicaties van 
verschillende systemen en het up to date houden hiervan. Naast beheertaken 
(performance, tuning en backups) ben je ook verantwoordelijk voor ontwikkelwerk 
ter ondersteuning van de dagelijkse operaties en zorg je voor een goede 
datavoorziening voor je collega’s en klanten. 

Ben jij analytisch sterk en heb jij ervaring met relationele databases? Dan kan dit 
zo maar jouw nieuwe uitdaging zijn ! 

Specifieke taken zijn onder andere:

• Je participeert in het verbeteren van processen;
• Het definiëren en documenteren van (interne)processen en procedures;
• Zorgt voor de volledige en correcte verwerking van de data;
• Je bent verantwoordelijk voor het maken van de nodige tooling voor repete-

rende werkzaamheden. Deze maak je zelf of je ontwerpt / beschrijft deze 
en wordt door een externe partij uitgevoerd;

• Je stelt gebruiksprocedures en documentatie op, bewaakt deze en adviseert 
over beveiligingsvoorschriften;

• Testen van modellen en systemen;
• Je evalueert de exploitatie van de servers, analyseert knelpunten en doet 

vanuit de beheerpraktijk aanbevelingen;
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Wat verwachten we van jou?

 Minimaal HBO-opleiding informatica en/of bedrijfskunde (of een andere stu-
die waarbij analytische vaardigheden gebleken zijn, gecombineerd met ICT-
affiniteit);

 Je hebt tussen de 3 en 7 jaar relevante werkervaring;
 Ervaring met modelleren van data
 Ervaring op het gebied van gegevensanalyse en managementinformatie
 Je werkt gestructureerd, secuur en planmatig
 Je bent in staat een analyse duidelijk te presenteren
 Je hebt kennis van SQL, Visual Basic, Webservices, Office en ICT in het alge-

meen;
 Je beschouwt data als gereedschap om je collega’s of de klant een oplossing 

te bieden;
 Je denkt bij ad hoc vragen altijd aan het achterliggende doel en vertaalt 

deze (indien van toepassing) naar structurele oplossingen;
 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
 Je bent gericht op samenwerken en haalt daarmee de beste resultaten;
 Je bent flexibel, pragmatisch en hands-on, noodzakelijk bij een klein be-

drijf;  
 Je werkt resultaatgericht en gaat vlot om met gezonde stress;
 Ervaring in de energiemarkt is een pré, interesse is een voorwaarde. 

Over Anode Energie

Anode Energie is sinds 2001 een zelfstandig energieleverancier en handelaar voor 
professionele afnemers en energieproducenten in de Benelux. Ze specialiseert zich 
in oplossingen die op maat van de klant geschreven zijn. De organisatie wordt om 
die reden zo flexibel als mogelijk gehouden, met een hoge expertise in de 
energiemarkt bij iedere werknemer. Je komt te werken in een jong, energiek en 
pragmatisch team.

Check ook www.anode.nl 

Meer informatie & solliciteren 
De werving & selectie voor deze vacature wordt exclusief verzorgd door kWh 
People. 

Neem voor meer informatie contact op met Consultant Koen Willems. 
0611 - 629 733 
koen.willems@kwh-people.com
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