Vacature “Data-specialist”
S-Lim
S-Lim cvba, smart region Limburg, heeft als missie om van Limburg een slimme regio te maken.
Daartoe organiseert s-Lim onder andere aanbestedingen voor slimme technologieën en stelt data,
software en hardware as a service ter beschikking aan de gemeentes.
We zoeken voor onmiddellijke indienstname een “Data-specialist”.

Functieomschrijving


Je slaat de brug tussen de behoeftes van de business en de diensten op het vlak van dataanalyse, data-visualisatie en data-uitwisseling.
Behoeftes van de business zijn:







Info aanreiken aan steden en gemeentes om hun beleid te kunnen opvolgen en
eventueel bij te kunnen sturen.
 Dankzij data, data-uitwisseling of data-inzichten vernieuwende applicaties mogelijk
maken die de beleidsdoelstellingen van steden en gemeentes helpen realiseren.
Je draagt bij aan de inrichting van het centrale data platform en het city data portaal van sLim:
 Je bepaalt de formaten en inhoud van de data die nodig zijn.
 Je analyseert en verbetert bestaande API's voor data-uitwisseling met het centrale data
platform.
 Je beheert de kwaliteit, integriteit, privacy-aspecten en beschikbaarheid van de data.
 Je detecteert opportuniteiten voor dataverrijking.
 Je gaat op zoek naar data-aanbieders of data-afnemers en maakt de nodige afspraken
met betrekking tot geschikte API’s en data-formaten.
 Je bepaalt de manier waarop data en nieuwe inzichten kunnen voorgesteld worden ten
behoeve van de business doelstellingen.
 Je volgt de evolutie op regionaal, nationaal en internationaal niveau van de standaarden
op het vlak van data en waakt erover dat de data-hub van s-Lim deze standaarden
respecteert.
Je werkt hiervoor nauw samen met de partners en leveranciers van s-Lim.
Je werkt nauw samen met de productmanagers van s-Lim en rapporteert rechtstreeks aan de
directeur van s-Lim.

Profielvereisten









Je hebt hogere studies gedaan in een economische of ICT richting.
Je hebt een basiskennis van alle disciplines in het domein van big data: data-architectuur,
data-engineering en data-science, maar hebt vooral het profiel van een analytics translator.
Kennis van BI tools (QlikSense, PowerBI, Tableau) is een plus.
Je kent je weg in beschikbare (open) data en gerelateerde data standaarden.
Je beschikt over een hands-on mentaliteit.
Je werkt nauwgezet en kunt omgaan met deadlines.
Je bent goed in samenwerken met personen en diensten uit verschillende disciplines.
Je beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid.

Ons aanbod
Bij s-Lim werk je mee aan een belangrijke maatschappelijke opdracht. Je maakt deel uit van een
organisatie die slimme technologie beschikbaar stelt aan de gemeentes en burgers. Naast tal van
ontplooiingskansen in een jonge en dynamische omgeving kan je rekenen op een aantrekkelijk
salarispakket, aangevuld met diverse extralegale voordelen.

Interesse?
Stuur dan je CV met motivatiebrief naar jan.neyens@s-lim.be.
Eventuele bijkomende informatie kan je bekomen op ditzelfde email adres.

