
 

We zijn per direct op zoek naar een 

ETL –DWH Specialist  

32-40 uur per week 

Wij zijn Egis Parking Services B.V. (EPS), wereldwijd marktleider in digitale handhaving in 

straatparkeren. EPS biedt een totaaloplossing voor het gehele spectrum van digitale controle 

op parkeerbelasting en foutparkeren, beheer van betaalautomaten tot en met het verwerken 

van naheffingsaanslagen en het behandelen van vergunningaanvragen en bezwaarschriften.  

Sinds 1 januari 2016 voert EPS de controle uit op betaald straat parkeren in de gemeente 

Amsterdam. De parkeerhandhaving van Amsterdam wordt beschouwd als de meest 

geavanceerde ter wereld door de inzet van scanauto’s en –scooters, een innovatief 

camerasysteem en beeldherkenningstechnieken en hoogwaardige backoffice. EPS was de 

eerste die deze technieken inzette voor handhavingsdoeleinden en nog steeds zijn er slechts 

enkele bedrijven die dit proces gebruiken. 

Door uitdagingen te verwelkomen en nieuwe technologieën te introduceren, wil EPS 

koploper in de markt blijven. Met name in smart cities, steden waarbij informatietechnologie 

en data worden gebruikt om de stad te besturen en de leefbaarheid te verbeteren, biedt EPS 

een nieuw perspectief op scantechnologie en andere toepassingsgebieden, zoals 

straatverlichtingcontrole. Onze missie is: Leefbaarheid door Innovatie! Betrokken, 

klantgericht en toonaangevend zijn daarbij onze kernwaarden. 

Voor de analyse en het ontsluiten 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 ontwikkelaar. 

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 Specialist ben je volledig verantwoordelijk voor de ETL/DWH omgeving: ontwikkelen 

van nieuwe koppelingen tot het beheer en onderhoud van bestaande koppelingen. In deze 

rol werk je veel samen met je Business Intelligence collega’s en met je directe collega’s 

binnen IT (met name de functionele applicatie beheerders van de verschillende 

bronsystemen).  

Verder kom je proactief met de technische oplossingen om de data te ontsluiten. Je bent de 

dataspecialist die zich bezig houdt met laadstrategie vraagstukken, T-SQL en 

datawarehousing.  

Je draagt proactief bij aan het ontwikkelen en optimaliseren van IT-processen en je adviseert 

hier actief over binnen de organisatie en projecten. Je ondersteunt de functionele applicatie 



 

beheerders hierbij.  

 

Jij verdiept je in de bedrijfsprocessen zodat je de wensen en behoeften van de organisatie 

goed 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. 

Wie wij zoeken? 

 Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau. 

 Je hebt diepgaande kennis van SSIS, T- SQL en data modellering. 

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

 Ervaring met Qlikview en Microsoft Azure is een pré. 

 Wij werken met de Microsoft BI Tool Stack. 

 Je bent pro-actief, zelfstandig, communicatief, resultaatgericht en integer. Je bent 

een ‘teamplayer’ die de interne- en externe klanten proactief en klantvriendelijk 

benadert. 

 Je herkent je in onze kernwaarden klantgericht, betrokken en innovatief 

Wij bieden jou: 

Een loopbaan in een innovatieve en groeiende organisatie, waarbij je in een prettige en 

informele omgeving komt te werken in een divers IT team. 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: 

HR afdeling via hrm@egisparkingservices.nl. 
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