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Data-analist gezocht! 
 

Heb je affiniteit met data en IT? Ben jij per augustus of september op zoek naar een nieuwe 
uitdaging? Grote kans dat wij dan op zoek zijn naar jou! 

 

Over ons  
Sinds 2011 ontzorgt Matchability woningcorporaties met personele vraagstukken. Met meer dan 20 
collega’s die bij Matchability in dienst zijn, hebben we de ability om voor een 100% match te gaan.  
 
We zijn een snel groeiende organisatie die continu op zoek is naar talentvolle medewerkers. Als 

Matchability medewerker werk je op interim- en/of projectbasis bij woningcorporaties. Je bouwt een 
mooi cv op: je doet in korte tijd veel werkervaring op bij verschillende organisaties. 
 
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. 
 
Jouw kracht 

Als data-analist help je mee om de sturings- en verantwoordingsinformatie van woningcorporaties 
te automatiseren en te standaardiseren. Je zorgt voor een optimale data-infrastructuur die de basis 
vormt voor heldere analyses. Met een frisse blik zet je data vervolgens om in informatie. Samen met 

de corporatie bepaal je de kpi’s en ontwikkel je een rapport of dashboard om deze kpi’s realtime te 
kunnen meten. Elke corporatie heeft zijn eigen doelstellingen, opgaven en wensen, dus veel 
afwisseling is een zekerheid. 
 

Wie zoeken wij? 
- Je kunt goed overweg met (grote) datasets. 
- Je bent bekend met databases. 
- Je kunt gegevens inzichtelijk maken en verwerken in dashboards en rapporten. 
- Je hebt een kritische en analytische blik. 
- Je hebt uitgebreide kennis van Excel. 

- Je hebt een hbo- of wo-opleiding afgerond. 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs. 
- Je vindt het leuk om nieuwe dingen te leren. 

 
Ons aanbod  
We bieden je een uitdagende baan binnen een jong, enthousiast en dynamisch team. Je krijgt ruimte 

om jezelf te blijven ontwikkelen en je eigen pad te kiezen. Je krijgt goede arbeidsvoorwaarden en 

een marktconform salaris.  
 
 
Denk je nu: ‘Ik zie een match!’? Mail dan je cv en motivatiebrief naar info@matchability.nl. 
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