
 

 

 

 

GGMD zoekt per direct een 

 

DATA-ANALIST  

 

Wat hebben we te bieden? 

- Een contract voor 24 uur per week. 

- Een aanstelling voor in eerste instantie een jaar met de intentie tot verlenging. 

- Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ functiegroep 60 afhankelijk van 

opleiding en ervaring. 

- Een leerzame werkomgeving; cursussen gebarentaal en dovencultuur en vakgerichte 

scholing. 

- Goede werksfeer. 

 

Wat ga je als data-analist bij GGMD doen? 

Als data-analist help je ons om de verhalen achter al onze data te duiden. Data-analyses zijn 

belangrijk voor ons. Je geeft ons inzicht in hoe ons cliëntenbestand is samengesteld en 

welke zorg onze cliënten krijgen. En je doet voorstellen voor de verbetering van onze 

zorgprocessen en onze bedrijfsvoering.  

Je draagt bij aan de automatisering van dataverwerkingsprocessen. Ook adviseer je in de 

interpretatie en presentatie van ROM-data en data van cliënttevredenheidsonderzoeken. 

Uit de relevante gegevensbronnen in onze organisatie weet jij de juiste gegevens te 

selecteren en analyseren. Daarbij kies je de meest passende onderzoeksmethode voor data-

analyse. Je bent in staat om verschillende datasets aan elkaar te koppelen, de data verdeel je 

in subcategorieën, je onderzoekt de verbanden en presenteert je bevindingen op een visueel 

aantrekkelijke manier.  

 

Waar kom je te werken?  

Je werkt als data-analist voor de afdeling Research & Development (R&D) van GGMD, die naast jou 

bestaat uit drie inhoudelijk georiënteerde stafmedewerkers. R&D houdt zich bezig met het 

inhoudelijk verbeteren van de zorg voor de doelgroepen van GGMD. Je vaste werklocatie is Utrecht.   

 

GGMD voor Doven en Slechthorenden 

GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Bij ons 

werken betrokken professionals die vanuit hun eigen deskundigheid begeleiding bieden aan 

de doelgroep. We ontwikkelen regelmatig nieuwe hulp- en dienstverlening, en investeren 

veel in de kwaliteit van de organisatie, de communicatie met doven en slechthorenden en de 

persoonlijke en vakgerichte ontwikkeling van onze medewerkers. De hele organisatie telt 

ongeveer 200 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit vier regio’s en een landelijk team Kind 

& Jeugd. www.ggmd.nl  

http://www.ggmd.nl/


 

Ben jij dit?  

 

Wij zoeken een gedreven data-specialist met het hart op de juiste plek. Iemand met oog 

voor detail en een analytische blik. Daarnaast beschik je over goede 

communicatievaardigheden en werk je graag samen met anderen. Uiteraard ga je zorgvuldig 

om met privacygevoelige gegevens van onze cliënten en handel je conform de AVG.  

 

We vinden het onderstaande terug in jouw profiel:  

 

- HBO+ werk- en denkniveau. 

- Een afgeronde opleiding in de statistiek, toegepaste wiskunde, data science, business 

analytics of vergelijkbare studie. 

- Minstens 2 jaar werkervaring met data-analyse en rapportage.  

- Ervaring met het werken met gegevens uit elektronische patiëntendossiers. 

- Kennis van het Nederlandse zorgstelsel.  

- Sterke analytische en adviesvaardigheden, dienstbaar aan de professional. 

- Goede kennis van Excel en statistische software als R of SPSS.  

- Een goede beheersing van de Nederlandse taal.  

 

Meer informatie 

Over deze vacature kun je contact opnemen met Eelco Huisman, coördinator R&D, via: 

Telefoonnummer: 088-4321799 

chat of teletolk:  zie www.ggmd.nl/contact 

 

Op www.ggmd.nl vind je meer informatie over GGMD voor Doven en Slechthorenden. 

 

Sollicitaties 

Stuur je sollicitatie o.v.v. DATA2020 voor 30 januari 2020 naar: sollicitaties@ggmd.nl.   
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