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Afstudeerstagiair(e) strategisch bigdatagebruik
voor 32 tot 36 uur per week / vacaturenummer S19.02

De gemeente De Ronde Venen
De gemeente De Ronde Venen is een plattelandsgemeente, bestaat uit acht dorpen en ligt in een groen en waterrijk gebied
tussen Amsterdam en Utrecht. Het gemeentehuis is centraal gelegen in de kern Mijdrecht. Er wonen 44.000 inwoners in de
gemeente, de inwoners houden van sport en recreatie. Binnen de dorpen is een grote mate van sociale cohesie, maar er zijn ook
uitdagingen op maatschappelijk gebied. Er is sprake van toenemende (dubbele) vergrijzing en de huizenmarkt is moeilijk
toegankelijk voor jonge starters. De inwoners van De Ronde Venen hechten veel waarde aan het leven in de groene en waterrijke
leefomgeving. Tegelijkertijd grenst De Ronde Venen aan de metropool Amsterdam met de voordelen van de grote stad. Dit vraagt
om een lange termijn visie op gebied van wonen, infrastructuur, duurzaamheid en milieu.

Wil je een betere indruk van de gemeente krijgen?
Klik nu dan op deze link: https://youtu.be/C6RxUi_oyyI

De organisatie
Gemeente De Ronde Venen is een platte organisatie met vijf afdelingen en heeft een gemeentesecretaris en een concernstaf. Als
stagiair(e) ga je deel uitmaken van het team Concernadvies binnen de Concernstaf. De concernstaf ondersteunt de directie en het
college van burgemeester en wethouders bij strategische beleidskeuzes. Het project strategisch datagebruik is er op gericht dit
proces kwalitatief te verbeteren en te ondersteunen met data.

Wie zoeken wij?
Wij willen beter gebruik maken van de data uit verschillende eigen systemen en externe gegevens om het beleid richting inwoners
beter op de behoefte/noodzaak aan te laten sluiten, de dienstverlening te verbeteren en interne processen te optimaliseren. Als
stagiaire lever je hieraan een bijdrage. We zijn op zoek naar een stagiair(e) in de afrondende fase van de studie.
·
·

Gemotiveerde student
Kennis van (open) data en in staat deze te analyseren en om te zetten in toepasbare kennis
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·
·
·

Kennis van Business Intelligence tooling (Tableau)
Enthousiast persoon die sterk is in samenwerking in kleine teams
Representatief: sterke sociale, communicatieve en schrijfvaardigheden

Wat bieden wij:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Werkervaring opdoen bij een lokale overheid
Marktconforme stagevergoeding
Kennismaking met IT-structuren, data-governance en open data
Inzicht in innovatie- en veranderprocessen binnen de gemeente
Werkelijk bijdragen aan beleidsvorming in de organisatie
Werken in het (strategische) hart van de organisatie
Onderzoeksopdracht in overleg vast te stellen
Onderzoeksopdracht richt zich op het aan de hand van data te adviseren over een specifiek beleidsterrein of op de
inbedding van het strategisch datagebruik in de organisatie.
Bereikbaarheid per OV: elk kwartier een bus vanaf station Breukelen, ieder half uur vanaf station Woerden

Stageplatform
Onderdeel van de stage is deelname aan De Jonge Venen. De gemeente draagt graag bij aan de ontwikkeling en opleiding van
jongeren. Het platform dient ervoor te zorgen dat de stagiaires binnen de organisatie hun krachten bundelen, ervaringen en
kennis delen, de gemeente van organisatieadviezen voorzien en werken aan hun eigen loopbaan.

Enthousiast geworden?
Heb je interesse in deze verantwoordelijke, veelzijdige en vooral leuke stage, reageer dan via onderstaand formulier.

Wil je meer informatie?
Bel dan met Frans de Jong, Strategisch adviseur, bereikbaar op telefoonnummer 0297- 551544.

Competenties
Integriteit
Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Analytisch vermogen
Mondelinge communicatie
Kwaliteitsgerichtheid
Nauwkeurigheid

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