
       
 

INTERNE EN EXTERNE OPROEP 

Vacaturenummer 2021-71 

 

Wij vinden dat kinderen en jongeren het recht hebben om in een veilige en gezonde omgeving 

op te groeien. Daarom zijn wij er voor elke zoon en elke dochter. Voor elke vader en elke 

moeder. En voor elke professional die bij de jeugd en het gezin betrokken is. Eén ding 

beloven wij: Jeugdhulp Friesland helpt. Daar waar het echt nodig is. En zolang als 

noodzakelijk. In moeilijke omstandigheden. En vanuit kennis en expertise gaan we aan de 

slag. Samen. Dag en nacht.Een kind of jongere op weg helpen naar een goede toekomst. 

Waarin hij of zij zelfstandig verder kan. We hebben iedereeen in onze organisatie nodig om 

deze uitdaging aan te gaan. Samen werken we aan een veilige toekomst voor jeugdigen.  

 

  
Omdat we willen investeren in onze managementinformatie, zodat we op basis van juiste 
informatie beslissingen kunnen nemen, hebben wij een prachtige werkplek voor   

 
2 DATA-ANALISTEN 

Voor in totaal 54 uur per week (1,5 fte) 
 
Standplaats: Leeuwarden 
 
Als data-analist maak je onderdeel uit van het team Financiën & Administratie. We verwachten 
van jou dat je in staat bent om zelfstandig de vragen van de eindgebruikers in kaart te brengen. 
Vervolgens zorg je voor een automatische ontsluiting van de brongegevens en verrijk je deze 
informatie tot praktische rapporten en dashboards. Daarnaast neem je deel aan verschillende 
projecten en adviseer je gevraagd en ongevraagd over datakwaliteit en registratieprocessen. 

Je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng waarbij we een grote mate van zelfstandigheid van je 
mogen verwachten.  
 
Je gaat bij ons 

• verschillende gegevens van Jeugdhulp Friesland verzamelen en verwerken in onze 
Business Intelligence (BI)-software; 

• een rapportagebehoefte vertalen naar een werkende rapportage/dashboard; 

• de BI-software beheren; zoals het ondersteunen van gebruikers en het inrichten van de 
software eventueel samen met consultants van leveranciers; 

• rapportages/dashboard samen met belanghebbenden kritisch testen; 

• een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verbetering van de 
managementinformatie; 

• problemen signaleren en een bijdrage leveren aan de oplossing. 

 
Je past bij ons als je 

• een aantoonbaar hbo+ werk- en denkniveau hebt; 

• ervaring met Business Intelligence software (zoals Power BI) hebt; 

• ervaring met SQL hebt; 

• in staat bent om complexe materie op een begrijpelijke en duidelijke wijze over te dragen 
aan verschillende doelgroepen; 

• beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en schrift; 

• analytisch sterk bent, planmatig werkt en goed in staat bent om het overzicht te houden 
en de samenhang te zien vanuit een helikopterview; 

• goed in staat bent om met tegengestelde belangen om te gaan en om het 
organisatiebelang op onafhankelijke wijze te borgen; 

• een echte teamplayer bent en kunt goed samenwerken; 

• in staat bent om te sturen en denken in oplossingen; 

• assertief en daadkrachtig bent en een eigen standpunt durft in te nemen.  

 



       
 

Je krijgt bij ons 

• een aanstelling voor bepaalde tijd voor in eerste instantie één jaar waarbij de arbeidsomvang 
in nader overleg wordt bepaald; 

• een dynamische werkplek waar je volop ruimte krijgt om de organisatie verder te 
ontwikkelen; 

• leuke collega’s waarbij werkplezier voorop staat; 

• interessante trainingen via de Jeugdhulp Academie waarmee jij je verder kunt ontwikkelen; 

• een salaris conform CAO Jeugdzorg schaal 9 (minimaal € 2.603,56 – maximaal € 3.888,56 
bruto per maand bij een 36-urige werkweek);  

• goede arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering; 

• een mooie baan binnen een waardengedreven organisatie. 

 

 

Enthousiast?  

Solliciteren kan tot en met 10 december 2021 via onze website http://www.jeugdhulpfriesland.nl 

onder het kopje werken bij -> vacatures. 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. 

Wij informeren je per e-mail over het verdere verloop van de procedure.Het is raadzaam om 

hiervoor ook in je spambox te kijken. 

 

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Jan Thije, manager Financiën en Administratie, 

telefoon: 0683281111. Hij beantwoordt graag al je vragen! 

 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 
 
 
 
 
 

http://www.jeugdhulpfriesland.nl/

