VEB heeft als missie de publieke sector op vlak van energie duurzamer en efficiënter te maken en streeft
naar een algemene energiebesparing bij de brede publieke sector. Dit doen wij enerzijds door de publieke
diensten te begeleiden om efficiënter om te springen met energie en de energiedata te centraliseren en
anderzijds door efficiënter groene energie centraal aan te kopen en te leveren aan publieke diensten.
VEB speelt een cruciale rol in de regie van projecten rond energie-efficiëntie aan een heel diverse groep van
Vlaamse overheidsentiteiten (o.a. scholen, zorg- en welzijnssector, sociale huisvesting, centrale
overheidsdiensten,….), waarvan het aantal nog elke dag toeneemt.
Binnen VEB leeft dan ook een “Go for it”-sfeer waar een 40-tal collega’s zich met hart en ziel inzetten om de
gestelde doelen te bereiken.
Omwille van deze sterke groei zijn we momenteel op zoek naar een (m/v/x):

DATA ANALIST
Jouw functie
Bij VEB ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het Terra-platform en het
creëren van een meerwaarde voor de interne en externe klanten van het VEB.
Het TERRA-platform is een dataplatform waarop energiedata van verschillende overheden verzameld wordt
om aan te sturen op meer energiebewustzijn en om de juiste energiebesparende maatregelen te nemen.
Het TERRA-platform is een gemeenschappelijk initiatief van VEB, HFB en VEA.

Je Taken
•
•

•
•
•
•
•

Je brengt in kaart welke externe gegevensbronnen beschikbaar zijn om het Terra-platform verder
te verrijken.
Je voert analyses uit op de data, maakt adviezen op voor intern of extern gebruik om zoveel
mogelijk meerwaarde te bieden voor je interne klanten binnen VEB (bv. onze
Klantenverantwoordelijken, onze Projectleiders Energie-Efficiëntie, onze directie) en onze externe
klanten (de overheidsinstellingen).
Je formuleert voorstellen over welke functionaliteiten in het TERRA-platform verder moeten
ontwikkeld worden, om meer toegevoegde waarde voor zijn gebruikers op te leveren en komt zo
tot een roadmap.
Je formuleert deze functionaliteiten helder en concreet naar IT.
Tijdens het ontwikkelen van deze roadmap, ben je het aanspreekpunt voor IT omtrent de
businesskeuzes en de prioriteiten voor de ontwikkeling van deze functionaliteiten.
Je ondersteunt inhoudelijk communicatie naar klanten toe over deze functionaliteiten.
Je ontwikkelt zelf rapporten en bewaakt de datakwaliteit.

Profiel
•
•

Industrieel ingenieur thuis in de energiewereld.
Goede communicatieve vaardigheden.
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•
•
•
•

Sterk in business analyse & verbeteringen.
Analytisch ingesteld.
In staat de vertaalslag te maken naar de IT-developers van business requirements.
Pluspunten: ervaring met reporting.

Ons aanbod
•

•
•
•
•
•

Wij bieden een afwisselende job in het centrum van de actualiteit (energie en klimaat), in een jong
bedrijf dat bruist van de energie en dat een mooie combinatie maakt tussen economische en
maatschappelijke belangen.
Wij zijn een vlakke organisatie, vormen een hecht team en geven veel ruimte voor inspraak.
Wij bieden een maximale flexibiliteit in het vormgeven van je job en je krijgt impact op het
ontwikkelen van producten en/of diensten.
Je krijgt een contract van onbepaalde duur en een marktconforme verloning met extralegale
voordelen (hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques).
We hanteren glijdende werkuren en bieden mogelijkheid tot telewerk.
We zijn gevestigd in de gebouwen van Tour & Taxis, Havenlaan 86C te 1000 Brussel. Deze locatie is
vlot bereikbaar zowel met de wagen als met het openbaar vervoer (1,5 km van het Noordstation,
shuttlebus tussen het Noordstation en Tour & Taxis).

Hoe solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en cv naar leen.van.gorp@ment.be.
Meer weten?
Voor meer informatie over deze functie kan u Koen Willems, Teamleader Data. Mail naar
koen.willems@veb.be of bel 02 421 32 00.

Vlaams EnergieBedrijf nv
+32 2 421 32 00 • www.veb.be
RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425
Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel

|2

