
 

 

 

 

 

Gezocht: Data analist met interesse in ICT 

 

Plaats: Rotterdam 

Uren: 32-36 

Werk-/denkniveau: hbo 

 

Als onze data analist begrijp je welke cijfers en inzichten nodig zijn om samen te kunnen 

werken aan de kwaliteit van wonen en leven in de regio Rotterdam. Jij voegt, net als je 

collega’s, steeds merkbaar meerwaarde toe. Je houdt van cijfers, sterker nog je hebt er 

lol in om ze te ‘ontcijferen’. Welke trends zie je, hoe zorg je dat de inzichten voor 

iedereen een goede basis vormen voor het debat. 

 

Met je interesse in (en verstand van) ICT ben je de rots in de branding voor al je 

collega’s en sta je onze ICT-leveranciers te woord.  

 

Wie wij zijn: 

Maaskoepel is de overkoepelende organisatie van woningcorporaties in de regio 

Rotterdam. Wij zetten ons in voor de belangen van de woningzoekende en onze leden. 

We vormen een samenwerkingspartij en gesprekspartner voor de 14 samenwerkende 

gemeentes in de regio Rotterdam, voor de provincie Zuid-Holland, de Rijksoverheid, 

(koepel)organisaties en andere stakeholders op de woningmarkt. 

 

Maaskoepel vertaalt haar missie en ambitie naar drie activiteiten op de woningmarkt in 

de regio Rotterdam: het verlenen van woonruimtediensten (WoonnetRijnmond, SUWR en 

het ambtelijk secretariaat van de Bezwarencommisse), het stimuleren van kennisdeling 

en het ontwikkelen gezamenlijk beleid. Ons ambitieuze team van rond de 35 

medewerkers werkt daarbij vanuit het doel: ‘samen merkbaar meerwaarde toevoegen’.   

 

Maaskoepel beheert een schat aan gegevens over woningzoekenden en woningen. Deze 

gegevens gebruiken we voor publicaties als de Monitor Woonruimtebemiddeling en 

verder onderzoek naar de woningmarkt in de regio. Hiermee voorzien we het inhoudelijke 

debat over woonruimtebemiddeling van betrouwbare, statistische informatie. 

 



 

 

Wat jij gaat doen:  

- Je verzamelt en analyseert data uit onze automatiseringssystemen en websites. 

- Je combineert deze data met informatie, vragen en ontwikkelingen uit ons 

werkgebied en de corporatiesector. 

- Je beoordeelt de verkregen data op relevantie. 

- Je durft kritisch te zijn en stelt vragen. 

- Je mag en wil graag leren. 

- Je signaleert trends en biedt oplossingen voor actuele zaken. 

- Je maakt diverse monitoren over de voortgang van de woonruimtebemiddeling. 

- Je ondersteunt bij het opstellen van de standaard managementinformatierapporten. 

- Je stelt factsheets op over actuele onderwerpen. 

- Je helpt collega’s met ICT vragen. 

- Je onderhoudt contacten met onze softwareleveranciers. 

 

Wat wij vragen: 

- Je hebt hbo werk- en denkniveau. 

- Je hebt affiniteit met woonruimtebemiddeling. 

- Je begrijpt bedrijfsprocessen. 

- Je bent analytisch en herkent trends.  

- Je volgt de ontwikkelingen in dataverzameling en -analyse op de voet. 

- Je kunt op een doeltreffende manier analyses vertalen naar onze leden. 

- Je werkt graag in een team. 

- Je bent in staat zelfstandig prioriteiten te geven aan je werkzaamheden. 

- Je speelt flexibel in op veranderende omstandigheden.  

- Je hebt oog voor de klant. 

- Je denkt in oplossingen en hebt een praktische instelling. 

- Je bent een sympathieke collega die bijdraagt aan het verder professionaliseren van 

onze organisatie. 

- Kennis van Lean en Agile is een pré. 

 

Wat we jou bieden: 

- De functie is gewaardeerd in schaal I (salaris conform CAO Woondiensten, minimaal  

€ 3.445,- en maximaal € 4.531,- bruto op basis van 36 uur). 

- Een dienstverband voor 1 jaar. 

- Een werkplek op 1 minuut lopen van Rotterdam CS. 

- Ruime mogelijkheden voor opleidingen en ontwikkeling. 

- Werken in een hecht team van professionals. 

 

Over de sollicitatieprocedure: 

Ben je enthousiast geworden? Waar wacht je nog op? Reageren kan via 

svanveen@maaskoepel.nl. Doe dat voor 18 mei 2021 met een CV en een onderbouwing 

waarom jij onze nieuwe collega bent. Heb je vragen over deze vacature? Neem dan 

contact op met Stella van Veen: 010 413 27 55. 

 

De gesprekken vinden plaats in week 22 en 23. 
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