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Werkstudent Data Management 
(16-24 uur) 

 
Stichting De Verre Bergen (SDVB) zoekt een Werkstudent Data Management, die wil bijdragen aan een 

beter en mooier Rotterdam. Ben jij een student die affiniteit heeft met data en wil jij maatschappelijke 

programma’s helpen in hun transformatie naar een meer digitale organisatie? Lees dan hieronder over 

ons werk en wat wij zoeken in een Werkstudent Data Management. 

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 MANAGEMENT? 
In deze functie ondersteun je verschillende organisaties om meer datagedreven te worden. Je werkt in 
teamverband en draagt met jouw werkzaamheden bij aan dataprojecten die als doel hebben om de 
programma’s te verbeteren. Je brengt processen en behoeften in kaart met behulp van documentatie, 
interviews en door data uit het verleden te analyseren. Op basis van deze inzichten gaan we samen nieuwe 
situaties ontwerpen voor de programma’s, die we daarna ook daadwerkelijk realiseren. Het is belangrijk 
dat jij goed kan communiceren, zodat we iedereen meekrijgen in deze verandertrajecten. Daarnaast vind 
jij het leuk om met data te werken en wil je meer leren over data visualiseren in programma’s zoals Power 
BI. Je zal in deze functie veel leren over het beheer van data, business intelligence, privacy, 
informatiebeveiliging en organisatieveranderingen. Je wordt ondersteund door iemand met 5+ jaar 
ervaring op het gebied van data management.  
 
WAT ZOEKEN WIJ?  
Je volgt een hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur in een richting vergelijkbaar met business & IT 
management, informatica of informatiemanagement.  

– Je bent voor een periode van minimaal een half jaar beschikbaar, voor 2 à 3 dagen per week;  

– Je bent analytisch, zelfstandig, kritisch en proactief;  

– Je bent een echte teamspeler en kan goed communiceren; 

– Je hebt ambitie om nieuwe dingen te leren en om jezelf verder te ontwikkelen;  

– Kennis en ervaring met programma’s zoals Power BI, Qlik of Tableau is een pre;  

– Affiniteit met Rotterdam is een pre. 



 
 

 

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 2 à 3 dagen per week;  

– Flexibele werktijden om het werkstudentschap 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 experts binnen een digitale en 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 24 juli 2022 via sollicitatie@sdvb.com o.v.v. “sollicitatie Werkstudent Data Management” en ter 
attentie van Thijs van Leuven. Stuur hiervoor je CV en motivatiebrief mee. De kennismakingsgesprekken 
staan gepland in de week van 25 t/m 31 juli.  
 
Tot slot, als je vragen hebt over De Verre Bergen of de positie, dan kun je telefonisch contact opnemen 
met Thijs van Leuven via  010-2092000. 

 
 
 


