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Sinds 1981

Belangrijk bericht voor Informatica en BIM studenten!

Heb jij ook passie voor zuivere data?
Kom dan eens bij ons kijken in zuiver Zeewolde, want wij hebben
ruimte voor:

Software engineers en BI-ers
Wist je dat 3% datavervuiling leidt tot 30% kostentoename voor een onderneming?
In deze tijd waarin data sneller groeit dan ooit en vrijwel iedere onderneming volledig digitaal afhankelijk is, is
het dus met recht een levenszaak om het informatiebeheer van ondernemingen gezond, soepel en wendbaar
te houden. Deze noodzaak reikt van softwarearchitectuur tot rapportages, van landschapsinrichting tot
datawarehouses, van ETL tot Data quality Services, van Legacy systemen tot in de Cloud.
IT is een mooi en relevant vak! WIJ beoefenen dit vak en JIJ mag met ons meedoen als jij hier enthousiast van
wordt. Zuiverheid begint bij de Basys!
Wij zijn continue op zoek naar helder denkende, nuchtere HBO-ers Informatica en BIM, die ingezet willen
worden voor het bedenken, maken en uitvoeren van een breed scala aan moderne informatie oplossingen en
diensten.
Wij staan open voor:
met kennis van of buitengewone interesse in:
ü
ü
ü
ü

Stagiairs
Afstudeerders
Deeltijd studenten
Afgestudeerden

ü
ü
ü
ü

SQL
C# en/of VB
SSIS, SSRS, SSAS
Visual Studio / .NET

Basys is al ruim 30 jaar actief. Een kleine onderneming te midden van grote spelers. Een David onder de
Goliats: creatief, ervaren, pragmatisch, snel, flexibel, persoonlijk en doeltreffend. Sinds 1985 levert Basys
eigentijdse maatwerkoplossingen voor opdrachtgevers in zeer gevarieerde markten en van een sterk
uiteenlopende omvang. Basys is Certified Microsoft partner en bekend met de meeste Microsoft georiënteerde
systemen en ontwikkelomgevingen.
In de laatste 10 jaar krijgt datazuiverheid bij Basys een steeds prominentere plaats en sinds 2016 zelfs onder
een eigen werknaam Zygt. Zygt brengt de klant inzicht, overzicht en uitzicht op basis van van zuivere data. Dit
doen we door creatieve BI consultancy en door slimme software, zoals onze hybride PIM applicatie.
Kenmerken van Basys zijn:
• Persoonlijke werkrelaties in een vlakke, informele structuur
• Plezier in het werk, creativiteit, vrijheid en zelfstandigheid
• In voor onconventionele vraagstukken en oplossingen
• Intensief samenwerken met haar opdrachtgevers
• Geen hit & run, maar langdurige samenwerking
Lees verder à
Eenspan 10b
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Email: sijkojan@basys.nl

Tel: 036 - 5220008

Passie voor zuivere brondata

2016/2017

Sinds 1981

Belangrijk bericht voor Informatica en BIM studenten!
à vervolg: kenmerken van Basys
•
•
•
•
•

Innovatieve, creatieve oplossingen op maat
Lage en flexibele kosten structuur
Groot expertise netwerk
Zeer brede ervaring
Moderne tools

Als (aankomend) informatiespecialist krijg je de buitengewone kans om in zeer uiteenlopende projecten mee
te denken en te ontwikkelen in een Agile aanpak. De ene keer ontwikkel je rapporten en GUI’s, dan ben je bezig
met online applicaties. Dan schrijf je haarscherpe SQL statements waarmee je miljoenen records manipuleert
en een dag later zit je bij de klant met gebruikers hun ervaringen en wensen op te nemen. Thuisgekomen ben
je samen met je collega’s creatief aan het sparren over een IT oplossing waar de klant weer jaren op een
verantwoorde wijze mee vooruit kan.
Hoe soepel ben jij? Want wij vragen een bijzondere instelling van jou!
Je moet in staat zijn om telkens weer te zoeken naar balans tussen:

snelheid en correctheid,
gefocust en receptief zijn,
creativiteit en degelijkheid,
pragmatiek en zorgvuldigheid,
coöperatief zijn en grenzen aangeven,
zakelijk zijn en persoonlijk betrokken zijn,
zelf oplossingen bedenken en hulp inschakelen van je collega’s,
voldoende documenteren en gebruikers actief betrekken,
lol maken en kilometers maken,
offreren en testen,
enz.

Deze balans ligt voor elke opdracht weer anders. Je leert dit in te schatten en te vertalen naar passende IT
oplossingen. Dit doe je in een informeel en flexibel team van collega’s, voornamelijk in ons kantoor in
Zeewolde.
Let wel: met lol maken bedoelen wij ook darten, gamen, tafeltennissen, broodjes laten komen, ervaringen
delen, verhalen vertellen of spontaan uit eten gaan. Werken mag toch zeker ook leuk zijn?! Leer elkaar kennen
en samen de balans te vinden.
Basys investeert graag in jou, wil jij investeren in Basys – en daarmee in haar klanten? We bieden voor de
stage een prima vergoeding en aan nieuwe collega’s een marktconform salaris afhankelijk van je capaciteiten
en kennisniveau.

Interesse of vragen? Bel of mail ons. We vinden het leuk om kennis te maken. Je kunt een
afspraak maken om eens bij ons in Zeewolde te komen kijken. Je mag natuurlijk ook een
deftige sollicitatiebrief schrijven, maar het moet vooral klikken! Niet je muis of je pen, maar
jij - met ons!
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