Stichting De Verre Bergen (SDVB) zoekt een Werkstudent data die een sterke affiniteit heeft met
cijfers en data en die wil bijdragen aan een beter en mooier Rotterdam. Ben jij een technische
student die aan de slag wil met datavisualisatie in een SaaS applicatie en daarnaast onderzoek wil
doen naar web development? Lees dan hieronder meer over ons werk en over wat wij zoeken in een
Werkstudent data.
STICHTING DE VERRE BERGEN
SDVB is een Rotterdamse filantropische organisatie die kennis en kapitaal beschikbaar stelt voor
gedurfde ideeën. Sinds 2011 zetten wij ons in voor een sterker en beter Rotterdam door het bedenken,
uitvoeren en onderzoeken van maatschappelijke programma’s. Zo ondersteunen wij bijvoorbeeld een
programma waarin Syrische statushouders worden begeleid in hun integratie, een makerspace waarin
kinderen 21st-century-vaardigheden opdoen en een basisschool waarin wij goed onderwijs aanbieden
in de wijk Zuidwijk. Wil je meer lezen over onze werkwijze, aanpak en andere programma’s, kijk dan
op onze website.
Ons jonge en diverse team bestaat uit +/- 40 ambitieuze collega’s. Wij zijn trots op en investeren veel
in onze fijne werksfeer. Al onze collega’s hebben een passie voor maatschappelijke innovatie en voelen
een grote betrokkenheid bij de stad Rotterdam. Wij streven naar een team dat een afspiegeling vormt
van de stad Rotterdam.
WAT GA JE DOEN ALS WERKSTUDENT DATA?
Samen gaan we op zoek naar de strategische waarde van data en zoeken we naar de mogelijkheden
om meer impact te maken in Rotterdam met behulp van data. In deze functie ga je veel leren over het
ontwikkelen van een toekomstbestendig ontwerp voor de organisatie, maar daarnaast ga je ook aan
de slag met de data zelf. Je bouwt mee aan oplossingen voor de organisatie met een sterke focus op
back-end development. Je komt hierbij in aanraking met onderwerpen als web development, security,
databases, dashboards, maar ook met bijvoorbeeld data architectuur en data governance. Bij SDVB
gaan we het hele end-to-end proces van strategie tot aan de implementatie samen oppakken en daar
kan jij je bijdrage aan leveren.
Je werkt in teamverband en wordt begeleid door iemand met 5 jaar ervaring op het gebied van data
management en strategie. Je gaat met de volgende onderwerpen aan de slag:
• Analyseren van data
• Back-end & web development
• Dashboards bouwen in een SaaS oplossing
• Data organisatie en architectuur
WAT ZOEKEN WIJ?
• Je volgt een hbo-opleiding, bij voorkeur in informatietechnologie of een technische richting;
• Je bent voor een periode van minimaal een half jaar beschikbaar, voor 1 tot 2 dagen per week;
• Je bent analytisch, zelfstandig, kritisch en proactief;
• Je hebt ambitie om nieuwe dingen te leren en om jezelf verder te ontwikkelen;
• Je hebt ervaring met samenwerkingsmethodieken Agile, Scrum of DevOps;
• Kennis van programmeertalen zoals Python en SQL is een pre;
• Ervaring met business intelligence software als Power BI of Qlik Sense is een pre;
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WAT BIEDEN WIJ?
Een positie binnen een hecht en divers team in Rotterdam. Er is veel aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling. Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden, onder meer:
• Een contract voor een half jaar voor 1 tot 2 dagen per week;
• Flexibele werktijden om het werkstudent schap goed te kunnen combineren met jouw studie;
• De mogelijkheid om werken op kantoor en thuis te combineren;
• Ervaren hoe het er aan toe gaat op onze programma’s en bij onze initiatieven;
• Een energiek en bruisend team, met veel plezier en activiteiten;
• Samenwerking met data experts binnen een innovatieve omgeving;
• Startdatum in overleg, het liefst zo snel mogelijk.
HEB JE INTERESSE?
Word jij uitgedaagd door deze functie, dan maken wij graag kennis met jou! Solliciteren is mogelijk tot
en met 7 februari 2021 via sollicitatie@sdvb.com o.v.v. “sollicitatie Werkstudent data” en ter attentie
van Bas Woudstra. Stuur hiervoor je CV, motivatiebrief en actuele cijferlijst(en) mee. De
kennismakingsgesprekken staan gepland op donderdag 11 of vrijdag 12 februari.
Tot slot, als je vragen hebt over De Verre Bergen of de positie kun je telefonisch contact opnemen met
Jerney van Beelen – Troost (HR) via 010-2092000.
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