VACATURE / H E T A G E N T S C H A P I N T E G RA T I E E N I N B U R G E RI N G I S OP ZOE K N A A R E E N

Data-analist

Gepassioneerd door analyses, cijfers en statistieken? Dan word jij misschien onze nieuwe collega!

Doel van je functie
Je stelt managementinformatie en operationele informatie op een systematische manier ter beschikking. Zo kan
het Agentschap Integratie en Inburgering haar interne processen opvolgen en sturen op de vooropgestelde resultaten. Je verzamelt, verwerkt en analyseert hiervoor data. Je visualiseert en ontsluit de informatie. Op die
manier draag je bij tot de realisatie van de kerntaken van het Agentschap.

Je verantwoordelijkheden
Behoefte-analyse
•

Je brengt de behoefte van de (interne) klant in kaart op het vlak van managementinformatie, gewenste indicatoren en rapportagewijze.

Dataverzameling
•

Je verzamelt data uit verschillende bronnen waaronder de Kruispuntbank Inburgering, die door het Agentschap Integratie en Inburgering wordt beheerd. Je bouwt indien nodig query’s om data te onttrekken uit de
eigen databanken of legt contacten met andere departementen of overheden om data te bekomen.

•

Je bewaakt de kwaliteit, stabiliteit en betrouwbaarheid van de data. Je documenteert je werk.

Dataverwerking en rapportering
•

Je verwerkt, analyseert en interpreteert data en zet ze om in informatie die een antwoord biedt op de behoefte van de klant.

•

Je visualiseert de informatie en rapporteert aan de klant. Indien nodig geef je extra toelichting.

•

Je bekwaamt en ontwikkelt jezelf verder in systemen, tools en het eigen vakgebied zodat de kwaliteit van de
uit te voeren opdrachten steeds verbetert.

Je profiel
•

Data-analyses en -rapporteringen maken nu al deel uit van je job of je hebt een achtergrond in ICT, wiskunde,
economie of je hebt een sterke en aantoonbare interesse in één van die domeinen.

•

Je bent sterk in analytisch en conceptueel denken. Je werkt accuraat en respecteert deadlines.

•

Je bent gebeten door cijfers en hebt een goed inzicht in concepten van monitoring, dataverzameling en dataanalyse.

•

Je hebt een grondige kennis van Excel.

•

Je kennis van Power BI of een rapportage- en/of datavisualisatietool is een meerwaarde.
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•

Je leert snel bij en bent klantgericht.

•

Je werkt zelfstandig, maar houdt steeds rekening met je collega-data-analisten.

Wat bieden we jou?
•

Een boeiende job in een team van enthousiaste collega’s.

•

Voltijds contract van onbepaalde duur.

•

Een loon volgens barema A* van het PC 319.01. We houden rekening met relevante ervaring bij het bepalen
van je anciënniteit.

•

Maaltijdcheques.

•

Hospitalisatieverzekering.

•

Groepsverzekering.

•

Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

•

Een interessante verlofregeling.

Je standplaats is Brussel.

Hoe solliciteer je?
Je kan enkel solliciteren via e-mail. Je stuurt ten laatste op 26 april 2021 jouw motivatiebrief en cv naar
vacatures@integratie-inburgering.be met de vermelding van de referentie “Data-analist”. De gesprekken vinden
plaats op 5 mei 2021. Een technische opdracht maakt deel uit van de selectie.

Wie zijn we?
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van migratie.
Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en internationaal
familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen.
Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen Gent
en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.
» www.integratie-inburgering.be

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap, chronische
ziekte... Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Agentschap Integratie en Inburgering
Private stichting
Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86C bus 212
1000 Brussel
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