Stichting Sociale Wijkteams vervult een centrale rol in het sociaal domein van Amersfoort. Wij
leveren zorg en ondersteuning dicht bij de inwoners van Amersfoort. Onze wijkteams begeleiden hen
bij het maken van een plan van aanpak op maat. Wij bevorderen zoveel mogelijk de zelfredzaamheid,
verwijzen terug naar de sociale basis infrastructuur (SBI), verlenen zelf zorg en ondersteuning of
verwijzen indien nodig door naar de benodigde aanvullende zorg en ondersteuning. De wijkteams
organiseren hiertoe slimme koppelingen en korte lijnen tussen de diverse dienstverleners en
betrokken partijen. Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort zoekt op korte termijn een

Medewerker informatie en analyse
24 uur per week
“die graag werkt met cijfers en het verhaal er achter”
Als medewerker informatie en analyse ben je, voor leidinggevenden en staf, het eerste
aanspreekpunt voor gegevensverstrekking en informatievoorziening binnen de organisatie. Je bent in
staat om inhoudelijk met data aan de slag te gaan, verbanden te leggen maar kunt ook de vertaling
maken naar trends en ontwikkelingen. In deze functie lever je zowel een bijdrage aan
gestandaardiseerde als maatwerk datasets en rapportages.
Je belangrijkste taken:
•
een bijdrage leveren aan (de doorontwikkeling van) managementinformatie en dashboards;
•
het toegankelijk maken en inzichtelijk presenteren van (management)informatie;
•
een bijdrage leveren aan het opstellen van management- en bedrijfsvoeringrapportages;
•
verbeterpunten aandragen voor rapportages;
•
bijdrage leveren aan de analyse van (dienstverlenings)gegevens;
•
inhoudelijk verwerken van data, verbanden leggen en deze vertalen naar trends en
ontwikkelingen (datamining);
•
ondersteunen van leidinggevenden bij analyse en interpretatie van teamresultaten;
•
een bijdrage leveren aan de continuïteit van de ICT ondersteuning bij afwezigheid van de
medewerker ICT;
•
Je bent vraagbaak voor staf en leidinggevenden op het gebied van informatievoorziening en
managementinformatie.
Functie eisen:
Voor deze functie zijn we op zoek naar een ervaren collega die graag werkt met cijfers en het
analyseren ervan. Je werkt zelfstandig, resultaatgericht en bent analytisch zeer sterk. Je signaleert
problemen, herkent en vindt belangrijke informatie en relevante gegevens, legt hiertussen
verbanden en ziet mogelijke oorzaken van problemen, maar ook de oplossingen en kansen. Verder
voldoe je aan de volgende eisen en herken je je in de genoemde eigenschappen:






HBO werk- en denkniveau.
Aantoonbare ervaring met het bewerken en analyseren van data en vervaardigen van
rapportages.
Kennis van statistische methoden en technieken.
Uitstekende beheersing van Excel en Power BI.
Uitstekende communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift
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Plezier hebben in het werken met cijfers en vooral het verhaal achter de cijfers.
De volgende SWA competenties zijn van belang: integriteit, samenwerken, initiatieven
nemen, zelfontwikkeling en impact.

Wat bieden wij?
Wijkteam Amersfoort biedt je uitdagend en afwisselend werk in een jonge, dynamische organisatie
voor 24 uur per week. We zoeken bij voorkeur een kandidaat die op korte termijn beschikbaar is. Je
salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt volgens schaal 9 van CAO Sociaal Werk
maximaal €4.252,-bruto per maand op basis van fulltime dienstverband (36 uur). Naast het
maandsalaris heb je ook een Individueel Keuze Budget (IKB) ter waarde van circa 20% van het salaris
(inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dat budget kun je inzetten voor verschillende doelen,
waaronder verlof. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
flexibele werktijden en ruime opleidingsmogelijkheden.
Vragen over de functie?
Neem contact op met Nico Opstelten, adviseur professionalisering en organisatie ontwikkeling/plv.
directeur, telefoon 06-52535771.
Solliciteren?
Stuur dan uiterlijk 28 januari a.s. je motivatiebrief en CV naar werkenbij@wijkteam-amersfoort.nl.
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