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Functie: Data Engineer      
Organisatie: Stella  
Locatie: Nunspeet 

Jouw perspectief 
Wat gaan we goed en wat gaan we hard! Om deze reden zijn wij op zoek naar een data engineer 
ter uitbreiding van ons data management team binnen de afdeling Business Technology. Met meer 
dan 100 miljoen omzet per jaar en 40+ E-bike testcenters, is het tijd om onze ambities verder na 
te jagen. De komende jaren gaan wij verdere stappen zetten om naast Nederlands marktleider ook 
Europees marktleider te worden. België en verdere uitbreiding in Duitsland; we zijn niet te stoppen. 
Daarom kunnen we jou nu als geen ander gebruiken! 

Ben jij data-minded? Droom jij over datamodellen en SQL code? Vind jij het gaaf om aan een state-
of- the-art dataplatform in de cloud te werken en te bouwen aan moderne data oplossingen? Stop 
dan met zoeken en kom ons snel groeiende team versterken! 

Als Stella lopen we voorop. Niet alleen door mooie en goede e-bikes te maken, maar ook door 
technologie en data in ons voordeel in te zetten. De technologische ontwikkelingen gaan 
ongelofelijk hard, mede door de komst van de cloud. Data is en wordt steeds belangrijker! In deze 
rol ga je technologie én data combineren om gave producten te ontwikkelen die Stella op een 
voorsprong gaan zetten. Denk hierbij aan het ontwikkelen van producten volgens de concepten 
van het traditionele data warehouse, maar ook zal je bezig gaan met concepten als data warehouse 
automation, data virtualisatie, IOT, en AI/machine learning. 

Het data team waarin je komt te werken bestaat momenteel uit 4 dataspecialisten met veel 
ervaring. Het data team is onderdeel van de afdeling Business Technology waar naast het data team 
de volgende teams onder vallen; infrastructuur, applicatie management, business analyse, 
projectmanagement en de service desk. 

Wij vragen 
- Minimaal een relevante afgeronde hbo opleiding en aantal jaren werkervaring in een 

soortgelijke functie als data engineer;
- Kennis en ervaring met databasenormalisatie en/of datamodelleringsmethodes als ‘star 

schemes’ (Kimball methode) of de Inmon methode; 
- Vaardig in het opstellen van ETL en het maken van SQL-queries;
- Kennis en ervaring van de Microsoft BI stack waarbij kennis van cloudproducten een pre is 

(SQL Server, Azure Synapse Analytics, ADF, Analysis Services, Power BI);
- Goede beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschrift, Duits 

geeft jou een streep(je) voor op de rest. 

Karakter 
- Energiek en enthousiast; er moet veel gebeuren in een rap tempo in een korte tijd;
- Behulpzaam en analytisch sterk; jij bent een trouble shooter in de organisatie en schakelt 

met veel verschillende afdelingen en type personen;
- Leergierig en zelfverzekerd; veel nieuwe onderwerpen om op te pakken en veel processen 

vragen om verbetering. Dé kans om hier over mee te denken en het uit te bouwen;
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- Georganiseerd; je weet goed onderscheid te maken tussen de verschillende 
werkzaamheden en weet deze ook in te plannen in samenspraak met de business 
stakeholders;

- Pragmatische doorzetter; jij weet van aanpakken en haalt resultaat ondanks dat het niet 
altijd gaat zoals het moet en weet op de juiste momenten de juiste aanpak te hanteren. 

Aanbod 
- Een fulltime dienstverband en een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband; Een 

bruto maandsalaris naar opleiding en ervaring;
- Ruime opleidingsmogelijkheden;
- 24 vakantiedagen op jaarbasis; 
- Vitaliteitsbonus te verdienen van 5 vakantiedagen; Verjaardag vrije middag;
- Laptop en mobeile telefoon;
- Pensioenopbouw bij PMT; 
- Collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis;
- Korting op bedrijfsfitness;
- Fikse korting op een Stella e-bike;
- Gratis dagelijks vers fruit op de werkvloer en gezonde kantine;
- Véél gezelligheid: minstens 2 personeelsfeesten per jaar (zodra Corona dit weer toelaat) en 

veel aandacht voor mijlpalen. 

Daarnaast heeft Stella veel prijzen gewonnen voor haar e-bikes, zijn we Retailer van het jaar 
geworden en zijn we door Indeed verkozen tot een van de aantrekkelijkste werkgevers van 
Nederland! 

Interesse 
Neem dan contact op met Dick Petersen [06 53 724 281 - dick.petersen@experts4you.nl].
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