Data-analist
Functie
Wil jij werken als data-analist in een inspirerende bedrijfsomgeving en bijdragen aan het onderwijs van morgen?
De missie van het Data Analytics team is het ontginnen van meerwaarde uit onze data; dit verbetert onze producten, optimaliseert
onze klantbenadering en maakt processen efficiënter en intelligenter. Je ontwikkelt zelf technische oplossingen en beheert
ontwikkelingsprojecten samen met andere Sanoma Learning-experts, zoals Data Scientists, Architects, Data Engineer, etc. om
cloudoplossingen te realiseren die de toekomst van onze onderneming helpen vormgeven.
















Als data-analist werk je met BI-tools om bruikbare inzichten in data te creëren en om business teams te ondersteunen met je eigen
expertise. De data-analist rapporteert aan de manager van business services.
Je ontwikkelt inzichten voor onze BU’s en je zorgt ervoor dat belangrijke beslissingen kunnen genomen worden op basis van data en feiten
Je bouwt data modellen en analytische toepassingen in verschillende domeinen: klanten segmentatie, retentie, sales, proces optimalisatie,
etc.
Je bent verantwoordelijk om zelfstandig een analytisch project tot een goed einde te brengen en je maakt hiervoor gebruik van gepaste data
en analyse strategieën
Je stelt dashboards op met betrekking tot de KPI’s op operationeel, tactisch en strategisch niveau
Je bent verantwoordelijk voor de industrialisatie van je modellen en het onderhoud van de data bronnen. Je zorgt ervoor dat je werk zo
efficiënt mogelijk verloopt door middel van standaardisatie/automatisatie
Je levert een actieve bijdrage in het bouwen van een relevante en up-to-date data-omgeving
Je helpt om data & analytics te onderhouden binnen het bedrijf door in de verschillende lagen van de organisatie adviezen te verschaffen op
basis van je analytische werk
Je ondersteunt de samenwerking binnen het team en je deelt regelmatig ervaringen en kennis
Je stemt de voortgang van je werk regelmatig af met je manager en business stakeholders

Profiel
Je hebt affiniteit met de business en je begrijpt de commerciële noden












Je beschikt over een Bachelor of Masterdiploma in een Computerwetenschapen, Business Informatie science of gelijkwaardig door ervaring
Je hebt minstens 4-5 jaar relevante werkervaring in een gelijkaardige functie
Je hebt een uitgebreide ervaring met data management en data kwaliteit
Je hebt ervaring in het werken met databases en SQL heeft geen geheimen voor je
Je hebt ervaring met ERP datasystemen bij voorkeur SAP
Je kan verschillende data modellen zelfstandig uitwerken en analyseren
Je kan een business nood/vraag vertalen naar een analytisch vraagstuk en de meest geschikte data analyse strategie toepassen
Je bent sterk in het visualiseren van data inzichten. Kennis van power BI of gelijkaardige tools is een pluspunt
Je bent gepassioneerd door data en het genereren van inzichten om ervoor te zorgen dat ze ingebed worden in de bredere business context
Je bent communicatief, proactief, resultaatgericht en je denkt in oplossingen
Je bent een team player, flexibel en je werkt graag in een dynamische omgeving

Aanbod













Je komt terecht in een organisatie met een mensgerichte cultuur en DNA waar veel aandacht gaat naar het welzijn en werkgeluk van de
medewerkers
Een betekenisvolle job met impact op de maatschappij
Veel ruimte voor initiatief en creatieve ideeën en kansen in overvloed om je talenten verder te ontplooien bij een gevestigde waarde
Je geeft mee vorm aan het onderwijs van morgen
Een motiverend salarispakket met tal van extralegale voordelen
Werkplezier, ruimte voor initiatief en creatieve ideeën, gepassioneerde en betrokken collega’s én aandacht voor het nieuwe werken
Telewerk dat werkt! Onze vergaderzalen & werkplekken zijn volledig uitgerust voor hybride meetings en onze regel is 40%/60%, waarbij je dus
enkele dagen van thuis uit kunt werken
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