Data Analist (36-40 uur)

HR Groep Streetcare – Rijswijk
Bij HR Groep Streetcare draag je binnen het IPSm team bij aan het extraheren van bruikbare informatie
en ontwikkelen van nieuwe data science diensten aan de hand van de data van de nationale
verkeersborden en -bebakening.
Doel van de functie
Als Data Analist ben je onderdeel van het Intelligent Public Space management team in Rijswijk.
Samen met je collega's zorg je voor een optimale verwerking van verkeersbordendata en hou je het
overzicht in een diversiteit aan data uit de openbare ruimte. Het is belangrijk dat je goed kunt
samenwerken, maar ook proactief bent en zelfstandig aan de slag kunt gaan.
Wat ga jij doen?
Uit de grote hoeveelheden data valt middels analyses ontzettend veel additionele informatie te halen,
waarvoor nieuwe scripts en functies vereist zijn. Voorbeelden van zulke informatie zijn analyses van
bordhoogtes, belasting van dragers, verschillen tussen verschillende jaren, maar ook het controleren of
de bebording van een wegbeheerder al voorbereid is op de implementatie van Intelligent Speed
Assistence in auto's en of er conflicterende bebording staat die kan leiden tot gevaarlijke
verkeerssituaties. Maar dat niet alleen: ook dient de kwaliteit van de data gecontroleerd te worden, is de
nauwkeurigheid van de gegevens een factor die je gaat verbeteren en werk je met de dataleverancier
samen om dit proces te verbeteren.
De data scientist die momenteel werkzaam zijn binnen het IPSm team werken met RStudio voor het
doen van alle werkzaamheden. Indien je hier momenteel beperkte kennis van hebt, zal jouw
leergierigheid ertoe leiden dat je je snel kunt ontwikkelen op het gebied van R. Enige ervaring ermee is
wel een vereiste.
Plaats in de organisatie
In deze functie rapporteer je aan de Senior Data Analist
Taken












Analyseren van (big) data
Rapportages maken
Presenteren van bevindingen
Verzamelen en structureren van data
Controleren van data
Verwerken van de verkregen data en deze omzetten tot begrijpbare informatie
Opstellen van rapportages en presentaties
Creëren van datamodellen
Geven van advies over de verkregen informatie
Ontwikkeling van nieuwe tooling en scripts.

Verantwoordelijkheden
 Ophalen en opschonen van data
 Bouwen en automatiseren van rapporten en dashboards
 Beantwoorden van zakelijke vragen


Overige taken
Verricht alle overige werkzaamheden die in redelijkheid verzocht kunnen worden.
Functie-eisen
Opleidings- en ervaringseisen:
 HBO+ opleiding Data Science, Data Analytics of vergelijkbaar (stagiair/afgestudeerde kandidaat
kan zich ook inschrijven)
 1-2 jaar ervaring als Data Analist is een pre
 Ervaring met codering (R of Python)
 Goede ervaring en kennis van Excel en Microsoft Word







Gedreven door zelfontwikkeling
Communicatief sterk en goede sociale vaardigheden
Goede beheersing van de Nederlandse taal in zowel woord en geschrift
Basiskennis van het Engels is vereist
Oplossingsgericht

Competenties / benodigde persoonlijke eigenschappen
 Proactief
 Regelmatig kunnen schakelen
 Probleemoplossend
 Onderhandelaar
 Ambitieus, creatief, markt- en klantgericht
 Teamspeler
Wat bieden wij jou?
 De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen in R/RStudio.
 De kans om jouw eigen inzichten en ideeën te gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe data
gerelateerde producten en diensten.
 Zelfstandig werken vanuit huis.
Werkzaamheden
IPSm omvat data van vrijwel alle (ruim 3,4 miljoen) verkeersborden en bijbehorende dragers in
Nederland. In deze data zitten onder andere types, teksten, hoogtes, richtingen en locaties. Momenteel
werkt één data scientist aan alle verzoeken. De werkzaamheden bestaan uit onder andere het
extraheren van informatie uit de data, het creëren van gefilterde bestanden in gangbare
bestandsformats, het controleren van de kwaliteit en het schrijven van nieuwe scripts om additionele
diensten aan te bieden. Alles gebeurt in R(Studio), waarvoor reeds eigen packages ontwikkeld zijn die
veel van de voor de werkzaamheden benodigde functies omvatten en nog continu uitgebreid worden.Om
de commerciële waarde van IPSm te vergroten, wil HR Groep Streetcare additionele diensten
aanbieden. Hierbij kan gedacht worden aan analyses van: belasting van dragers, scheefstanden,
hoeveelheid bebording, conflicterende informatie op bebording, onwettelijke bevestiging, gereedheid van
het bordenarsenaal voor implementatie van (toekomstige) hulpsystemen in het verkeer, etc.
Interesse?
Voor vragen of meer informatie kun je
contact opnemen met: Caroline van Rij
+31 (0)6 21502525

Direct solliciteren?
Stuur dan onderstaande input:
• CV
• Motivatiebrief (maximaal 250 woorden) naar:
caroline.vanrij@hrgroep.nl

