Profielschets junior analytics specialist | 8ting
Werken met data - positieve impact op het leven van kwetsbare mensen
Ben jij analytisch en communicatief sterk? Heb je interesse om in de de wereld van data en
de cloud te duiken? Zoek je een uitdagende baan met maatschappelijke impact? Dan zoekt
8ting jou!
8ting heeft de ambitie om het sociaal domein disruptief te innoveren. We werken vanuit
marketing principes en bieden een online platform voor het sociaal domein, waarmee
coaches digitale persoonlijke aandacht aan cliënten / inwoners geven. Het is een slim
platform, dat gebruik maakt van zichzelf verrijkende profielinformatie om communicatie en
dienstverlening zo persoonlijk en relevant mogelijk te maken. Het platform helpt daarmee om
mensen sneller, prettiger en zelfstandiger uit de bijstand, schulden, eenzaamheid of andere
problemen te komen. Digitale persoonlijke aandacht loont.
Het platform draait op data-analytics. Die moeten ingericht en onderhouden worden voor de
verschillende klantomgevingen. Daarnaast voert 8ting Analytics ook opdrachten uit met
externe databronnen. Het gaat dan om het ontwikkelen van datamodellen, het opschonen en
bewerken van (externe) datasets, het bouwen van rapporten (o.a. in Power BI) en het
adviseren van je collega: de implementatie-adviseur. Jij wordt op jouw beurt gevoed door
zeer ervaren data-specialisten en adviseurs uit de sector.
We vinden vooral ambitie en gedrevenheid belangrijk. Daarnaast zijn onderstaande
ervaringen nice to have, maar niet noodzakelijk. Learning by doing is het motto:
● Ervaring met werken met data & data-integratie
● Ervaring of affiniteit met Power BI, Tableau of Qlic
● Zelf ETL-proces kunnen bouwen (extract, transform, load)
● Ervaring met databases (o.a. SQL)
● Affiniteit met programmeren, bijv. in Python, R, C#
● Leuk vinden om zelfstandig te kunnen werken
● Soepel in je communicatie met anderen, zowel intern als extern met klanten
Ben jij geïnteresseerd in een leuke, nieuwe uitdaging en herken jij jezelf in het bovenstaande
profiel? Neem dan contact op met:
Aad Francissen - manager 8ting
06 147 576 34 | a.francissen@8ting.nl | www.8ting.nl

