
 
 

Beveland Wonen biedt kansen! 
 
Wil je werken voor de nieuwste woningcorporatie van Zeeland met meer dan 11.000 woningen en 
ruim 120 collega’s? Wil je bijdragen aan prettig, duurzaam en betaalbaar wonen in de Bevelanden? 
Dan is dit je kans. Wij zijn op korte termijn op zoek naar een Data- en Informatie Analist. 

Binnen onze organisatie wordt veel data opgeslagen. Jij borgt de actualiteit en de consistentie van 
deze data. Voor jou is dit geen nieuws dat dit belangrijk is want betrouwbare data helpt bij het goed 
uitvoeren van onze bedrijfsprocessen en het nemen van goede managementbeslissingen. 
 
Data kan bij jou aangeleverd worden, maar je moet hier ook actief naar op zoek. Geen punt, jij weet 
precies waar je deze data kunt vinden en hoe je deze moet gebruiken voor het maken van periodieke 
en ad-hoc rapportages. 
 
Je analyseert en beoordeelt data en haalt hier conclusies uit voor het realiseren van verbeteringen 
binnen de organisatie en je wordt enthousiast wanneer onze collega’s optimaal gebruik (kunnen) 
maken van de data in onze ICT-systemen. Je hebt dan ook een spilfunctie als het gaat om het 
verwerven, gebruiken, archiveren en afstoten van data.  
 
Kortom, jij gaat een belangrijke rol vervullen in onze ambitie om te bouwen aan een meer data 
gedreven organisatie. Ben jij deze bouwer? Dan kunnen wij wel eens een goede match zijn! 
 

Data- en informatie Analist 
  m/v/x (32 - 36  p/wk) 
 
Wat ga je doen? 

 Je werkt, in een cultuur van 'continu verbeteren', direct mee aan het realiseren van de 
ambities van Beveland Wonen op het gebied van data en informatievoorziening;  

 Je bewaakt en stuurt op de vereiste datakwaliteit van hoofdapplicaties in onze organisatie; 

 Jij trekt als Data- en Informatie Analist de verantwoordelijkheid naar je toe om onze 
bedrijfsprocessen een kwaliteitsimpuls te geven. Hiertoe adviseer, instrueer en begeleidt je 
de kerngebruikers in de organisatie bij het juist gebruik van data;  

 Je analyseert en beoordeelt data uit verschillende bronnen (de zogenaamde big data) zodat 
deze omgezet kan worden naar bruikbare informatie met voorspellende eigenschappen voor 
het management van Beveland Wonen; 

 Je stelt rapportages samen, ontwikkelt en implementeert invoersjablonen e.d.;  

 Je komt tot inzichten hoe onze hoofdprocessen lopen. Gelijktijdig ontwikkel je daarbij kennis 
van de werkprocessen en -procedures;  

 Je lost praktische problemen of vraagstukken op en maakt voorstellen voor eventuele 
aanpassingen en vernieuwing van applicaties en systemen om de gevraagde data(kwaliteit) 
te kunnen blijven leveren c.q. te optimaliseren. Je werkt hiermee samen met de Functioneel 
Beheerders.  



 Je neemt deel aan projecten en hebt regelmatig overleg met collega’s informatiebeveiliging 
en je ondersteunt ze bij specifieke data-gerelateerde werkzaamheden.  

 Je wordt als data- en informatieanalist ook betrokken in de regionale samenwerking want 
Beveland Wonen werkt op een aantal onderwerpen zoals klantdienstverlening en 
informatievoorziening intensief samen met collega-corporaties. 

 
Wat breng je mee? 
Voor deze functie zoeken wij iemand die: 

 een relevante hbo-/wo-opleiding heeft afgerond; 

 minimaal 3 jaar functiegerichte werkervaring heeft; 

 wil bouwen aan data-gedreven organisatie;  

 collega’s weet mee te nemen in de voordelen van data-gedreven werken; 

 ervaring heeft met data-analyse en kennis van relevante applicaties;  

 uitgebreide ervaring heeft met Excel en het programma Power BI; 

 kennis heeft van programmeren, een modelleertool en Agile (samen)werken; 

 ervaring heeft met, of zich wil ontwikkelen in, Robotic Process Automation (RPA);  

 analytisch en communicatief sterk is;  

 zichzelf wil blijven ontwikkelen door leren en ervaren;  

 denkt in oplossingen en mogelijkheden; 

 gedreven is en vol enthousiasme deze uitdaging met beide handen aanpakt; 

 nieuwsgierig is en altijd op de hoogte wil blijven over de nieuwste trends binnen het 
vakgebied; 

 Inventief is, eigenaarschap toont, goed kan plannen en organiseren maar ook improviseren, 
en overtuigingskracht inzet om samen resultaten te boeken. 

 
Wat bieden we je? 
Dit betreft een functie voor 32-36 uur per week. Wij werken conform de CAO Woondiensten. Het salaris 
ligt tussen (fulltime | €  3.061,- tot € 4.633,- bruto per maand) en is afhankelijk van opleiding, kennis en 
ervaring. We bieden je ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, een werkomgeving waar samenwerken 
met vertrouwen centraal staat. Beveland Wonen heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden met 
een prima pensioenregeling en een persoonlijk ontwikkelbudget. 
 
In je eerste maand krijg je een inwerkprogramma op maat want wij vinden het belangrijk om jou als 
nieuwe medewerker snel echt onderdeel te laten zijn van onze organisatie. 

 
Is je interesse gewekt? 
Stuur je motivatie of presentatie en CV vóór 6 september 2021 naar: werken@bevelandwonen.nl  
Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Gertjan Poleij, manager I&A en 
Bedrijfsdiensten of de afdeling HRM via telefoonnummer: (0113) 23 16 74.  
 

De kandidaat van onze voorkeur kan worden gevraagd een geschiktheidsonderzoek te ondergaan. 
Het verstrekken van een Verklaring Omtrent Gedrag is onderdeel van de procedure. 

 
Note: voor werving- en selectiebureaus: wij werven onze kandidaten zelf. 

Contact opnemen n.a.v. deze vacature is dus niet nodig. 
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