BI (Business Intelligence) Specialist
Informatie
Plaats

's-Hertogenbosch

Salarisindicatie

Tussen €2973 en €4495

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

36

Publicatiedatum

08-10-2021

Werk- en denkniveau

WO,HBO

Sluitingsdatum

31-12-2021

Schaal

Schaal 10

Vacature Tekst

BI (Business Intelligent) Specialist

Korte info
Werkplek:
Salaris:

Thuis en in ‘s-Hertogenbosch
€ 2.973, - € 4.494, - (schaal 10 o.b.v. 36 uur) Heb je
minder ervaring dan kan in aanvang salariëring in
salarisschaal 9 ook van toepassing zijn)

Aantal uur:
Dienstverband:

36 uur
In 1e instantie een jaarcontract en aansluitend een vast
contract

Type organisatie:

Overheid, Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Typerend ODBN:

Flexibele werktijden, informeel, prettige sfeer, behulpzame
collega’s. Op jouw ontwikkeling gerichte organisatie.

De Omgevingsdienst Brabant Noord is een overheidsorganisatie volop in beweging. Wij dragen bij aan een gezonde en veilige
leefomgeving en daar zijn we trots op.
Samen met je collega’s van het team Informatie Management vorm je een dynamisch en gezellig team gericht op verdere door
ontwikkeling die bijdraagt aan de brede maatschappelijke context ODBN. Binnen dit team krijg je de opdracht als voorman van
het BI Cluster en in een samenwerking houd je je bezig met alle zaken die betrekking hebben op Informatie Gestuurd Werken
(IGW).

Wat ga je doen en wat zijn je taken als BI-Specialist?
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Als BI-Specialist zie je niet alleen kansen, je verzilvert ze in een razend tempo door het:
·
·
·
·
·

Samen met het cluster analyseren van gegevens uit verschillende bronnen. Om zo beter te kunnen plannen en
efficiënter te kunnen handhaven (Data Gedreven Handhaven);
Adviseren aan het BI-cluster op het gebied van data-analyse en dashboards;
Samenwerken met kwartiermaker Informatie Gestuurd Werken om inhoud te geven aan de doelstellingen gedefinieerd
in de IV Visie;
Behandelen en verdelen van informatieverzoeken uit de organisatie;
Het laten verzamelen en controleren van gegevens en bewerken tot informatie en omzetten in dashboards.

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden vindt plaats in het Brabants Omgevingsdienst DataLab (BOD). Dit is een
samenwerking tussen de 3 Omgevingsdiensten in de provincie Noord-Brabant. Je bewaakt de opdrachten van de ODBN aan het
BOD en de resultaten die voor ODBN relevant zijn. Leden van het cluster zijn volgens een afgesproken verdeling gedetacheerd bij
het BOD.

Wat vragen we van jou?
Als BI-Specialist heb je een proactieve, gedreven en op kwaliteit gerichte werkhouding die op samenwerken en optimaliseren
gericht is. Daarnaast willen we zien dat je:
·
·
·
·
·

Minimaal hbo/wo werk- en denkniveau hebt met een achtergrond in een sterk kwalitatieve en kwantitatieve richting;
Kennis en werkervaring meeneemt op het gebied van IGW, data science en data-analyse (Je hebt kennis van R, SPSS/
Phyton, Javascript en/of SQL) en datavisualisatie (pré);
De analyses van het cluster transparant, duidelijk en doelgericht verwoordt dankzij je goede schriftelijke – en
adviesvaardigheden;
Hebt een zelfstandige, maar niet solistische werkhouding;
Ruime aantoonbare ervaring hebt in een soortgelijke functie. Ervaring bij de overheid is een pré maar niet
doorslaggevend.

Wat hebben we jou te bieden?
Naast veel flexibiliteit, samenwerking met gedreven collega’s, lekkere koffie en humor is er veel aandacht voor je persoonlijke
ontwikkeling binnen de ODBN. Wat we je nog allemaal bieden en wat onze organisatie kenmerkt lees je op
www.odbn.nl/werkenbij

Meer weten of solliciteren?
Wil je meer weten over de functie, neem dan contact op met Hans Jenniskens, manager Informatie Management via
telefoonnummer 06-46123982. Wil je meer weten over de procedure, neem dan contact op met Sanne Rokx, HR-medewerker via
telefoonnummer 088 – 743 0000.

Ben je enthousiast en wil je nog meer weten over onze organisatie? Ga dan naar www.odbn.nl
Je kunt solliciteren via de website www.werkeninnoordoostbrabant.nl Hier kun je bij de vacature voor ‘Data-analist’ je motivatie
en cv uploaden. Je motivatie kun je richten aan Hans Jenniskens.

In het kader van ons integriteitbeleid vragen we bij indiensttreding om referenties en een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).
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Competenties
Stressbestendigheid
Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Oordeelsvorming
Inlevingsvermogen
Regisseren
Initiatief
Kwaliteitsgerichtheid
Nauwkeurigheid
Resultaatgerichtheid
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