
BI SPECIALIST (40 UUR)
Naast periodieke rapportages is er veel behoefte aan creatieve data analyse om de grote hoeveelheid data in de SAP omgeving middels SAP-BO 
en WEBI om te zetten in bruikbare informatie. Een mooie uitdaging die door de juiste specialist met een grote mate van vrijheid vorm kan 
worden gegeven en die daarmee directe invloed heeft op het beleid van Ferney en haar leden.  

Wat bieden wij jou?
Bij Ferney kun je rekenen op een fijne werkomgeving, een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast werk je 
zelfstandig, krijg je de ruimte voor eigen initiatieven, de kans om  jezelf te ontwikkelen en zien we je graag bij de vrijdagmiddagborrel!

/ /

Ferney is dé full-service ijzerwaren inkoopcombinatie met sterke eigen merken voor groothandels in de bouw en industrie. Wij leveren diverse 
diensten op het gebied van IT, marketing, logistiek en finance. Ferney biedt een compleet assortiment aan ijzerwaren, gereedschappen, ma-
chines en bouwbeslag aan haar leden. De 50 aangesloten leden hebben ruim 300 vestigingen in Nederland en België en realiseren een omzet 
bij Ferney van ruim 250 miljoen euro. Ferney is gevestigd in Heerhugowaard en heeft een magazijn waar 8000 artikelen op voorraad liggen. De 
missie van Ferney is het verbeteren van de continuïteit van de aangesloten leden door het rendement te verhogen. Ferney werkt internationaal 
samen met een krachtige Duitse partner: E/D/E.

Heb jij een scherp oog voor detail, ben je analytisch sterk en heb je ervaring op het gebied van business intelligence en reporting? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken een:

Taken:
• Vanuit je kennis van systemen en data ondersteun je de business 

van Ferney en haar leden door het ontwikkelen, leveren en 
onderhouden van nieuwe rapportages voor je interne en externe 
klanten;

• Je creëert en analyseert data en rapporten, signaleert afwijkin-
gen ten opzichte van budget en zorgt ervoor dat afwijkingen 
begrepen en opgevolgd worden;

• Je ondersteunt het planningsproces daar waar het gaat om 
omzetvolumes en marges in de diverse activiteiten van Ferney;

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor gebruikers met vragen 
rondom het gebruik en de inrichting van de BI applicatie (SAP-
BO);

• Adviseer het management over mogelijke verbeteringen in de 
informatiehuishouding.

JOUW PROFIEL:
• HBO werk- en denkniveau;
• Bewezen kennis van automatisering en business intelligence 

software;
• Minimaal drie jaar werkervaring op het gebied van business 

intelligence en rapportering;
• Je gaat nauwkeurig te werk en bent controlerend ingesteld ;
• Je kunt planmatig werken en bent stressbestendig;
• Je bent flexibel en kunt uitstekend zelfstandig werken;
• Tot slot herken je je in onze kernwaarden hartelijk,   

ondernemend, weloverwogen en meedenkend. 

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Gerard Hoek, Manager 
Financiën & ICT, telefoonnummer 072-5765081. Je sollicitatie kun je per e-mail sturen 
aan personeelszaken@ferney.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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