
  
  

    

 
 
Vacature Data & Informatie Analist                               
(32-40 uur) 

 
 

In verband met toenemende activiteiten en groei van onze jonge organisatie, zijn wij per direct op 
zoek naar een gedreven Data & Informatie Analist / Data Engineer voor 32-40 uur per week.  

Kom jij ons team versterken en bouw jij mee aan onze toekomst? Heb je affiniteit met business 
intelligence en data? Wil jij de (eerstelijns)zorg versterken en ben je een oplossingsgerichte denker 
en doener? Lees dan verder… 

Over het Eerstelijns ServicePunt 
Vanuit het Eerstelijns ServicePunt ontzorgen wij eerstelijnspraktijken (denk aan huisartsenpraktijken, 
gezondheidscentra, GGZ-praktijken en zorggroepen).  
 
We zijn een jonge, dynamische en groeiende organisatie. We geloven echt dat het ontsluiten van 
data, in combinatie met onze praktische kennis en ervaring over de eerstelijnszorg, het verschil 
maakt bij de versterking van de eerstelijnszorg. Daarom willen we jou uitdagen om als 
‘datahandigert’ ons team aan te vullen! 
 
Functieomschrijving 
Als Data & Informatie Analist werk je in een kernteam, en ben je verantwoordelijk voor de data-, en 
informatievoorziening in de breedste zin van het woord.  

� Als Data & Informatie analist houd je je bezig met ondersteuning op het gebied van data en 
informatiemanagement voor zowel de interne als de externe klant. 

� Je verzamelt en genereert relevante data & informatie en bent in staat dit op een 
aanspreekbare manier te vertalen naar kennis.  

� Je denkt mee met de interne en externe klant en bent in staat de vraag achter de vraag naar 
boven te halen.  

� Je ontwikkelt, implementeert en levert tijdige en betrouwbare managementinformatie. 
Daarnaast verstrek je ad hoc data & informatie aan gebruikers binnen en buiten de 
organisatie.  

� Je bent in staat om op basis van een vraag of idee data zodanig te bewerken dat er een 
antwoord - oplossing komt.  
 

Jouw vaardigheden?  
Je weet je weg met Excel en VBA en bij voorkeur ook Power BI. Business Intelligence, data blending, 
procesoptimalisatie, Power tools, Python, zaken waar je kennis van hebt en waar je vaardig in bent. 
Voor complexe macro’s en query’s draai jij je hand niet om. Of je bent in ieder geval leergierig om zo 
snel mogelijk data goed te kunnen visualiseren. Jouw expertise om van beschikbare data zinvolle 
informatie te maken, maakt dat je exact weet hoe je complexe vraagstukken praktisch inzichtelijk 
kunt maken.  

 
  



 

Wie ben jij?  
� Je wilt de interne en externe “niet-data mensen” helpen om complexe data te ontsluiten en 

te vertalen naar bruikbare en leesbare informatie en kennis; 
� Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; 
� Aantoonbare en uitmuntende beheersing van MS Office Excel; 
� Kennis van data-visualisatie (bv. Power BI); 
� Algemene SQL/Database kennis; 
� Up-to-date kennis van de laatste softwareontwikkelingstechnieken in analytische modellen; 
� Affiniteit met business intelligence;  
� Je maakt verbinding tussen data, IT en business; 
� Vakkennis ten aanzien van ICT (informatiemanagement, IT-architectuur); 
� Je hebt een passie voor cijfers, bent analytisch sterk en werkt nauwkeurig en 

stressbestendig; 
� Je bent proactief, resultaatgericht en initiatiefrijk; 
� Je werkt graag in een dynamische en actiegerichte werkomgeving; 
� Je bent communicatief en sociaal vaardig (zowel mondeling als schriftelijk); 
� Je hebt een dienstverlenende instelling. 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je flexibel kan inspelen op veranderingen binnen onze 
organisatie. Ook in drukke tijden houd je het overzicht en ben je in staat je werk goed te organiseren 
en af te ronden. Je voelt je betrokken bij de signatuur van de organisatie en bent bereid je voor 
langere tijd te committeren aan het Eerstelijns ServicePunt. 

Wat we jou bieden? 
� Uitdaging en groei bij een jonge, dynamische organisatie;  
� Veel verantwoordelijkheid; 
� Een job met echte impact; 
� Zelfstandigheid; 
� Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd; 
� Een prima salaris passend bij kennis, ervaring en opleiding; 
� Een variabele bonus oplopend tot 10%, afhankelijk van je prestaties; 
� Een scholingsbudget voor je persoonlijke ontwikkeling; 
� En natuurlijk een leuke werkplek met fijne collega’s. 
 

Nieuwsgierig geworden? 
Wil je nog meer weten? Neem dan contact op via info@eerstelijnsservicepunt.nl of via 040-3041517 
 
Wil je direct solliciteren?  
Dan ontvangen wij graag voor 5 januari 2022 jouw brief met een duidelijke motivatie en je CV. Stuur 
je sollicitatie via e-mail naar info@eerstelijnsservicepunt.nl.  

Opvragen van referenties en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen deel uitmaken van de 
procedure. 

 

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


