
Voor wie? 
Voor (junior) data-analisten!

• Je kunt goed overweg met (grote) datasets.
• Je kunt gegevens inzichtelijk maken en ver-

werken in dashboards en rapporten.
• Je hebt een kritische en analytische blik.
• Je hebt uitgebreide kennis van Microsoft Excel.
• Je bent op zoek naar een baan, maar je mist 

de werkervaring die in vacatures gevraagd 
wordt.

• Je hebt een opleiding op HBO- of WO-niveau, 
of deze bijna afgerond.

• Je vindt het leuk om nieuwe dingen te leren en 
je past je gemakkelijk aan.

• Je hebt een gezonde dosis verstand en je bent 
representatief.

• Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Trainingsweek
De trainingsweek van Matchability is een unieke 
ervaring die bovendien niet zal misstaan op je cv. 
Na het volgen van onze training begin je gepokt 
en gemazeld aan een traineeship of dienstverband 
bij een woningcorporatie. Het grootste voordeel 
voor jou: je loopt mijlenver voor op andere 
starters op de arbeidsmarkt. De week staat 
in het teken van alle eigenschappen die een 
topcorporatiemedewerker bezit.Je verkrijgt kennis
op het gebied van: Databases, Datamodelleren, 
Data Visualisatietools en Primaire Systemen 
(Hercules, Itris en Viewpoint). Theorie, praktijk, 
workshops, een borrel en gezelligheid wisselen 
elkaar af. De week is dus niet alleen leerzaam, 
maar ook heel erg leuk. 
We verblijven deze week van maandag 19 
augustus 2019 09.30 uur tot en met vrijdag 
23 augustus 2019 14.00 uur op Landgoed de 
Barendonk in Beers. 

Werken bij Matchability

• We zijn er om jou nog beter te maken.
• We zijn een snel groeiende organisatie die con-

tinu op zoek is naar talentvolle medewerkers.
• Als medewerker van Matchability werk je op 

interim- en / of projectbasis bij woningcorpo-
raties.

• Je bouwt een mooi cv op: je doet in korte tijd 
veel werkervaring op bij verschillende woning-
corporaties.

• Naast dat je bij een van onze opdrachtgevers 
werkt, maak je echt deel uit van ons team, 
waarbij gezelligheid, collegialiteit en kennis 
delen centraal staan. 

• Daarnaast bieden we prima arbeidsvoorwaar-
den.

Zo kun je winnen 
1. Stuur je cv en motivatie naar  

info@matchability.nl. Het liefst zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk voor 1 augustus 
2019.

2. We nodigen je uit voor een 
kennismakingsgesprek.

3. We selecteren de beste acht kandidaten en 
nodigen deze uit om deel te nemen aan de 
trainingsweek.

4. We sluiten de week af met een officieel 
sollicitatiegesprek, waarbij we een 
dienstverband aanbieden aan de winnaar(s). 

5. Deelname aan de trainingsweek is gratis. Wij 
zorgen voor eten, drinken en verblijf.

Dé flexibele schil voor woningcorporaties
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Meer informatie?
www.matchability.nl


