Functiebeschrijving Allround IT-er met data analyse aspiraties (36-40 uur/week)
Binnen de programma’s die we uitvoeren verzamelen we grote hoeveelheden niet persoonsgebonden
gegevens om de openbare ruimte te verbeteren. Jij bent verantwoordelijk om de data te verzamelen, in onze
systemen te verwerken en te visualiseren zoeken we een allround IT-er met data analyse kennis en interesse in
IoT. Je onderhoud zelfstandig contacten met vooraanstaande technologieleveranciers waar we mee
samenwerken.
Tevens ondersteun je je collegae bij opdrachten waar data geanalyseerd moet worden.
Connected Worlds
Connected Worlds verbindt de fysieke wereld van de openbare ruimte met de digitale wereld. Digitalisering
maakt het mogelijk om problemen in en vraagstukken uit de fysieke leefomgeving op een slimmere manier op
te lossen. Vanuit diepgaande kennis van zowel de publieke ruimte als de digitale mogelijkheden verbindt
Connected Worlds beide werelden om, onderbouwd door real time data, diensten en processen te verbeteren
die zowel de duurzaamheid als de kwaliteit van de leefomgeving verhogen. Dat doen we door het opzetten van
programma’s, uitvoeren van projecten en tenderondersteuning aan zowel opdrachtgevers- als
opdrachtnemerskant.
Voorbeeld van opdrachten:
Grootste particulier meetnetwerk voor luchtkwaliteit
Aanbesteding onderhoud terminals luchthaven Schiphol
Duurzame Mobiliteit ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Wat heeft Connected Worlds jou te bieden
Maatschappelijk en economisch relevante opdrachten in een sterk ontwikkelend vakgebied
Afwisselende opdrachten
Grote mate van zelfstandigheid, waarbij je zelf het verschil kunt maken
Professionele collegae
Dynamische omgeving in snelgroeiende markt
Gezond en ambitieus bedrijf
Marktconforme beloning
Jouw profiel:
• WO/HBO denkniveau
• 3 tot 5 jaar werkervaring in digitaliseringsprojecten in infrastructuur, mobiliteit en/of gebiedsontwikkeling
• Ruime kennis van en ervaring met digitalisering, IoT, data platforms, -analyse en - visualisatie, Smart City
• Zelfstarter en zelfstandig kunnen werken
• Kennis van R
• Ervaring met het aansturen van leveranciers (software, IoT)
• Creatief, communicatief, analytisch vermogen, stressbestendig en flexibel
• Je stelt hoge kwaliteitseisen, hebt uitstekende samenwerkingsvaardigheden en werkt nauwgezet
• Je bent in staat om met je team een goed eindresultaat te realiseren
Interesse?
Mail je motivatiebrief en CV naar h.nouwens@connectedworlds.nl t.a.v. Hans Nouwens met “Allround IT-er
met data analyse aspiraties” als onderwerp.
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