
Goodbyehello zoekt een Junior Data Engineer  
Hilversum  
Ben jij een beginnende data engineer die verder wil groeien? Dan is Goodbyehello misschien 
het bedrijf waar je naar op zoek bent. Goodbyehello is een jong maar ervaren marketingbureau 
gespecialiseerd in het opfrissen van de relatie tussen bedrijven en hun klanten. Dat doen we 
door slimme data analyses te combineren met onorthodoxe campagnes. Vanuit Hilversum 
werken we met een team van gedreven professionals voor klanten als Belvilla, BCC, 
Vitaminstore en Videoland. 

Omdat we momenteel flink verder groeien, zoeken we versterking in de vorm van een (junior) 
data engineer voor minimaal 32 uur per week. 

Wat ga je doen?  
Van onze opdrachtgevers krijgen we de beschikking over fikse hoeveelheden data. Aan jou de 
taak:  
 - SQL-queries en stored prodedures te ontwikkelen  
- onze campagne managers te ondersteunen bij het maken van SQL-queries  
- datasets te preparen voor verdere analyses  
- data te modelleren en database designs te ontwikkelen  
- ETL mappings te ontwikkelen voor het laden, controleren en schonen van de data 

Wie ben jij?  
Belangrijkste is dat je een ‘data gedreven’ persoon bent. En zou het zou mooi zijn als je jezelf 
herkent in het onderstaande profiel:  
-Afgeronde mbo/hbo opleiding met relevante specialisatie  
-Aantoonbare ervaring in vergelijkbare rollen, waaruit je invloed op data architectuur en 
technologie keuze blijkt  
-Kennis van en aantoonbare ervaring in belangrijke data engineering tools  
-Interesse en ambitie om je verder te ontwikkelen tot data scientist 

Technische vaardigheden  
-Ervaring met cloud data platforms (bij voorkeur AWS)  
-Database MySQL 
-Cloud technology – o.a. AWS  
-ETL Talend Open Studio for Data Integration  
 -Languages basis Java, JSON/REST API’s  
-Query & BI Tools SequelPro, Excel, Power BI  
 -Wordpress 

Wat je van ons kunt verwachten  
Als je denkt dat de bovenstaande functieomschrijving precies op jou van toepassing is, ben je 
waarschijnlijk bij ons aan het verkeerde adres. Omdat we ons op een compleet nieuw terrein 
begeven, moedigen we je juist aan om buiten te lijntjes te kleuren en naar hartenlust te 
experimenteren. Ons kantoor is gevestigd in het Hilversum Een-gebouw naast het mediapark 
en uitgebreide lunches vinden we belangrijk. Op kantoor of liever thuiswerken? Alles is bij 
ons bespreekbaar. Het salaris is 'marktconform', maar we groeien, dus jij groeit mee. 



Contact: 
René Vetter, 0650282554 of rene@goodbyehello.com


