“Information is key, Management
Information is a must”
Uitdagende Stage Business Intelligence bij Medux in Utrecht
Studeren kun je, maar hoe zit het met werken? Tijdens een stage bij Medux leer je de kennis
uit je studieboeken in de praktijk te brengen maar ook die dingen die er niet in staat. Laat zien
wie je bent en wat je kunt, dan verdien je snel het vertrouwen om zelfstandig aan interessante
opdrachten te werken. Wat maak jij ervan? Als stagiair(e) Business Intelligence (BI) draai je
mee in het Business Intelligence team van Medux. De afdeling BI is verantwoordelijk voor
het opstellen van requirements en de realisatie van management informatie en rapportages.
Eén van de taken die bij het BI team ligt is het ondersteunen van diverse afdelingen binnen
Medux door middel van het beschikbaar maken van de juiste Business Intelligence informatie.
Het Aanbod
We hebben twee typen stages:
• Meeloopstage (3 à 4 maanden)
Een stage waardoor je je theoretische kennis in de praktijk te brengen. Je werkt in het hart
van het bedrijf en hebt te maken met directie, business en ICT. Je krijgt vanaf de eerste
dag verantwoordelijkheid en zult tegelijk een hoop leren.
• Afstudeerstage (5 à 6 maanden)
Doe je een universitaire of hbo-opleiding, dan biedt Medux je een ideale plek om af te
studeren. Er is een schat aan informatie binnen de organisatie en je kunt waardevolle input
krijgen van collega’s, klanten en relaties. Samen met je begeleiders bepaal je de grenzen
van je afstudeeronderwerp en maak je een goede verdeling tussen onderzoek doen en
meewerken in de dagelijkse praktijk., waarin je ontdekt hoe het is om in een grote
zakelijke organisatie te functioneren en waar je goed in bent.
De opdracht
Het betreft een fulltime (meewerk)stage die eventueel gecombineerd kan worden met een
onderzoek voor de studie. Het gaat om een periode van minimaal 3 of 6 maanden (voorkeur
voor 6 maanden). Je stage bestaat, onder andere, uit de volgende werkzaamheden:
•
•
•
•
•

Analyseren informatie behoeften
Opstellen voorspellende modellen
Realiseren en zorg dragen voor de juiste uitvoering van data warehousing rapportages;
Waar mogelijk voorstellen doen voor verbetering van de warehousing omgeving;
Alle verder bijkomende ondersteunende werkzaamheden.

Profiel
Het profiel van jou als geschikte kandidaat is als volgt te omschrijven:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je zit in de laatste fase van je opleiding op HBO/WO-niveau bijvoorbeeld met
afstudeerrichting Informatica, Bedrijfskundige Informatica of business Intelligence;
SQL zit je goed in de vingers;
Je bent zelfstandig;
Kennis of ervaring van Qlikview is een pre;
Ervaring met databases;
Kennis of ervaring met data warehouse concepten is een pre;
Je werkt graag samen met verschillende disciplines;
Je bent resultaatgericht en zelfstandig.

Persoonlijke begeleiding
Natuurlijk kun je collega’s vragen stellen, maar ook je stagebegeleider is altijd in de buurt.
Samen met je begeleider stippel je een persoonlijk plan uit en bepaal je een globale route. In
de maanden erna werk je volop mee en krijg je de ruimte om je eigen weg te vinden binnen
het bedrijf.
Wij bieden
We bieden je een uitdagende en inspirerende stage binnen een ambitieus en snel groeiend
bedrijf in de Zorg met leuke collega’s. Er is veel ruimte voor persoonlijke inbreng en
openheid en eerlijkheid staan hoog in het vaandel. Daarnaast zijn de resultaten van je eigen
werkzaamheden heel snel zichtbaar in de resultaten van het bedrijf. Uiteraard bieden we een
marktconforme stagevergoeding.
Wie zijn wij
Medux is een snelgroeiende, Nederlandse onderneming op de markt van hulpmiddelen in de
Zorg. In de afgelopen jaren heeft Medux een groot aandeel van de markt veroverd en is het op
weg een marktleiderspositie te veroveren.
Medux is een zeer dynamisch bedrijf. Medux is gevestigd aan de westelijke rand van Utrecht.

Interesse?
Pas jij in ons profiel en zoek je een uitdagende stage? Aarzel dan niet en neem contact op met
Guido Treur (Manager Business Intelligence) op telefoonnummer 06-45767576.
Wil je direct solliciteren? Stuur dan een mail met je C.V. en een motivatiebrief naar
g.treur@medux.nl

