
 

We zijn per direct op zoek naar een 

ETL/DWH Specialist 

32-40 uur per week 

In Amsterdam parkeer je digitaal: door het opgeven van je kenteken bij een van de automaten, of 
met een app. Ook de controle gebeurt digitaal: onze scanauto’s registeren of er voor het voertuig 
parkeerbelasting is betaald. 

Egis Parking Services (EPS) speelt in dit proces een belangrijke rol. Wij beheren de 
parkeerautomaten, houden toezicht met onze scanauto’s op de betaling van parkeerbelasting, 
behandelen de bezwaren en verzorgen vergunningen. 

Wij zijn een digitale dienstverlener, wij richten ons in te toekomst ook op het leveren van toezichts- 
en handhavingsdiensten in de publieke ruimte: Leefbaarheid door Innovatie! Betrokken, klantgericht 
en toonaangevend zijn daarbij onze kernwaarden. 

Voor de analyse van de grote hoeveelheden data die wij beheren, maken wij gebruik van 
Datawarehousing. Voor onze DWH dienstverlening (voor zowel interne als externe klanten) zijn wij 
op zoek naar een ETL/DWH specialist. 

Wat ga jij doen: 

Jij gaat bronsystemen koppelen en ontsluiten zodat het datawarehouse van de juiste data wordt 
voorzien. Een belangrijke rol binnen voor onze interne en externe dienstverlening gericht op de 
ontsluiting en analyse van gegevens. 

Als ETL/ DWH Specialist ligt je verantwoordelijkheid in het maken van koppelingen met de 
bronsystemen en het ontsluiten, transformeren en verwerken van data, zodat het datawarehouse 
van de juiste data wordt voorzien. In deze rol werk je veel samen met je Business Intelligence 
collega’s en werk jij vooral aan het backend. Jij bent de dataspecialist tussen bronsystemen en 
datawarehouse en houd je vooral bezig met laadstrategie vraagstukken, T-SQL, datawarehousing. 

Je draagt bij aan het ontwikkelen en optimaliseren van IT-processen en je adviseert hier actief over 
binnen de organisatie en de projecten. Je ondersteunt de functionele applicatie beheerders.  
Verder  ben jij verantwoordelijk voor installatie, acceptatie en implementatie van SQL Databases, 
inclusief beheer.  

Jij verdiept je in de bedrijfsprocessen zodat je de wensen en behoeften van de organisatie kent. 
Vanuit jouw ervaring en creativiteit ben je in staat om IT-oplossingen te bedenken die technisch goed 
en snel uitvoerbaar zijn. Jij werkt continue aan automatisering en efficiency waardoor de gebruiker 
sneller waarde uit de data kan halen. 

Je bent zelfstandig, communicatief, resultaatgericht en integer. Je bent een ‘teamplayer’ die de 
interne- en externe klanten proactief en klantvriendelijk benadert. 

Wat we van jou verwachten: 

 Je hebt kennis en ervaring op HBO/WO niveau. 

 Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring. 

 Diepgaande kennis van SSIS, SQL Server, T- SQL, Data modellering. 

 Je hebt kennis van database/server technologie. 

 Je hebt kennis van scripts (bv. Powershell, cmd). 



 

 Ervaring met Qlikview is een pré. 

 Ervaring met Microsoft Azure is een pré. 

 Wij werken met de Microsoft BI Tool Stack. 

Wij bieden jou: 

Een loopbaan in een innovatieve en groeiende organisatie, waarbij je in een prettige en informele 
omgeving komt te werken. Je krijgt de mogelijkheid om je te ontwikkelen door middel van training en 
scholing en er gelden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Ben jij geïnteresseerd? Voor informatie of om te solliciteren kun je contact opnemen met: 

Onze HR afdeling via hrm@egisparkingservices.nl  

of onze manager IT&P rene.antenbrink@egisparkingservices.nl (06-82 74 22 70).  
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