De gemeente Etten-Leur is een groeiende gemeente met meer dan
43.000 inwoners. We timmeren letterlijk en figuurlijk aan de weg.
Ook onze organisatie blijft sterk in ontwikkeling. Dat kunnen en
willen we niet alleen, de 5 O’s zijn hierbij cruciaal. We zoeken nieuwe
collega’s die ons daarbij willen helpen. Authentieke mensen met een
persoonlijke stijl en lef, die samen met onze inwoners, ondernemers,
onderwijs, organisaties en andere overheden Etten-Leur naar een
hoger level willen tillen. Met heldere resultaten voor onze inwoners
op een klantgerichte en dienstverlenende manier. Voor alle
duidelijkheid, daar hebben we onze missie van gemaakt!

Wij zoeken: 2 Data-analisten
(36 uur per week)

Jouw uitdaging:
Binnen de gemeente Etten-Leur wordt informatievoorziening steeds belangrijker voor een optimale
dienstverlening.
Om onze gemeentelijke informatiebronnen te ontsluiten, en heldere
sturingsinformatie te kunnen gebruiken zijn we op zoek naar twee data-analisten.
Als data-analist werk je actief mee aan het ontwerpen, bouwen en onderhouden van de
gemeentelijke informatievoorziening. Je ontwikkelt nieuwe rapportages en dashboards en verbetert
de bestaande. In de veelheid aan beschikbare data en de informatiebehoefte vanuit de organisatie,
zie je allerlei kansen om deze op een slimme manier te analyseren, combineren en op een
overzichtelijke manier te presenteren. Je staat veel in contact met collega’s om hun
informatiebehoefte te vertalen naar concrete dashboards.
Jij bent:
Je bent nieuwsgierig. Je hebt interesse in de diversiteit aan applicaties, datasets en processen binnen
de gemeente. Je bent een echte teamplayer. Verder heb je een afgeronde HBO opleiding, bij
voorkeur richting Business IT & Management, Informatica of vergelijkbaar. Je hebt ervaring en/of je
wilt je verder ontwikkelen om complexe vraagstukken met behulp van data te beantwoorden.
Daarin ben je innovatief en vernieuwend. Je kijkt buiten de gemeentegrenzen en experimenteert met
nieuwe ontwikkelingen. Je denkt buiten de kaders! Heb je pas een diploma op zak, dan mag je ook
zeker reageren.
En:
Je bent positief ingesteld en hebt een hands-on mentaliteit. Daarnaast ben je ondernemend en vind
je het leuk om resultaten te behalen. Je hebt kennis van ETL en BI tools. Ook beschik je over
uitstekende communicatieve vaardigheden, kun je goed samenwerken en de belangen van het team
in de organisatie behartigen.

Jij bent:
 Nieuwsgierig
 Creatief
 Resultaatgericht
 Analytisch
 Klantgericht
 Omgevingsbewust

Wij bieden:
 Een uitdagende functie
 Variatie
 Een ambitieuze organisatie
 Aanstelling voor een jaar met de
mogelijkheid tot een vaste aanstelling.

Salaris
De functie is ingeschaald in salarisschaal 10 (maximaal € 4121,- bruto per maand). Het salaris is
afhankelijk van ervaring en inschaling kan ook in de aanloopschaal 9 (maximaal € 3712,- bruto per
maand) plaatsvinden.
Geïnteresseerd?
Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie. Een korte brief met CV, gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van gemeente Etten-Leur, ontvangen wij graag uiterlijk 26 juli.
Solliciteren doe je via de website www.werkeninwestbrabant.nl onder het kopje Vacatures.
Procedure
De sollicitatie gesprekken voor de eerste ronde zullen plaatsvinden op woensdag 2 augustus 2017.
Na deze eerste ronde volgt een tweede gespreksronde. Een assessment kan onderdeel uitmaken van
de procedure.
De vacature staat gelijktijdig intern, regionaal en extern open. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten voorrang. Regionale kandidaten zijn medewerkers die werkzaam zijn bij de aangesloten
gemeenten en organisaties in de regio West-Brabant.1
Meer informatie?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marcel Korving, teamleider
Informatie. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-11313573.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
1

Momenteel zijn dit de volgende gemeenten: Moerdijk, Bergen op Zoom, Drimmelen, Alphen-Chaam, Geertruidenberg,
Halgerberge, Aalburg, Rucphen, Zundert, Werkendam, Breda, Woensdrecht, Tholen, Etten-Leur, Woudrichem, Steenbergen,
Oosterhout, Baarle-Nassau, Roosendaal.

