
maakt sterker 

CAW Groep Turnhoutsebaan 
139A 2140 Borgerhout 

Ond. Nr.  BE 0457 984 114 
RPR Antwerpen 
BE53 0682 4468 5153 

0492 73 54 23 
info@caw.be  
www.caw.be 

 

 

 

Vacature 

Data-analist (m/v/x) 
 

 

De CAW Groep is de koepel van de 11 CAW’s in Vlaanderen en Brussel. De 11 Centra Algemeen 

Welzijnswerk helpen mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn: van 

relatieproblemen tot administratieve juridische problemen, problemen in het gezin, familie, buurt, als 

slachtoffers, gedetineerden, jongeren, ...  De CAW ’s hebben het voorbije jaar hulp en een houvast geboden 

aan meer dan 110.000 mensen in een kwetsbaar moment.  

 

De CAW Groep is erg ambitieus en gaat de komende jaren verder investeren in dataverwerking, analyse  
en rapportering. Kijk je ernaar uit om in team samen met andere specialisten de verwerking van data naar 

een hoger niveau te tillen? En zo bij te dragen aan het versterken van de impact die de hulp- en 

dienstverlening dagdagelijks genereert.  

 

Om deze taken en opdrachten uit te voeren, zoekt de CAW Groep een halftijdse data-analist. Je zet in op 

het beheer en de uitwerking van allerhande datasets, rapporteringen en dashboards, maakt gebruik van 

de data uit het sectoraal cliëntvolgsysteem. Daarnaast zet je mee de schouders onder het meetbeleid van 

de aangeboden hulp- en dienstverlening en de impact die we hebben bij onze cliënten. 

 
Waarom is de job zo uniek? 

• je zorgt ervoor dat data op een efficiënte manier wordt aangeboden voor verdere verwerking en 

analyse; 

• je bouwt mee aan dashboards om zo informatie inzichtelijker te maken; 

• je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de gegevens, zorgt voor de volledigheid 

van de gegevens en draagt bij tot de verbetering van de kwaliteit van de gegevensverstrekking; 

• je stelt aanpassingen voor om de kwaliteit van de rapportering te verbeteren; 

• je volgt innoverende ontwikkelingen in het kader van  data-analyse op en formuleert op basis 

daarvan aanpassingen en suggesties  in functie van de noden van de CAW ’s. 

Zijn dit je competenties en talenten? 

• je beschikt over een bachelor- of masterdiploma en je hebt ervaring in het configureren, opstellen, 

analyseren, verwerken en beheren van data; 

• je hebt een goede kennis van SPSS; 

• je ervaring met Business Intelligence Software zoals PowerBI, Tableau, Qlik …  is een troef; 

• je hebt een sterk analytisch vermogen, oog voor detail en zin voor verantwoordelijkheid; 

• je hebt affiniteit en betrokkenheid op de welzijnssector of de brede social profitsector. 

Wat hebben wij te bieden? 

• Halftijdse (0.5 FTE) of 2/5de  tewerkstelling 

• Verloning volgens sectorbarema L1 PC 319.01 met extralegale voordelen 

• Relevante anciënniteit wordt mee in overweging genomen 

• Standplaats: Antwerpen, met mogelijkheid thuiswerk  

• Enthousiast & ambitieus team met een open bedrijfscultuur, met ruimte voor eigen denken en 

inbreng van ideeën 

• We werken samen op maat, met ruimte voor opleiding en sterke ondersteuning vanuit team en 

directie. 
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Ben jij de persoon die we zoeken?  

Overtuig ons! Stuur samen met je cv jouw motivatie waarin je competenties, ervaringen en talenten  naar 

voor komen. Bezorg dit zo snel mogelijk aan Bart Claes, algemeen directeur CAW Groep via 

bart.claes@cawgroep.be 

 

Op basis van je schriftelijke sollicitaties word je desgevallend uitgenodigd voor een eerste (digitaal) 

sollicitatiegesprek. De verdere sollicitatieprocedure voorziet een schriftelijke opdracht en een mondeling 

gesprek. We garanderen een discrete behandeling van je kandidatuur. Voor meer informatie over deze 

vacature kan je terecht op bovenstaand e-mailadres. 

 

 
De CAW Groep vertrekt vanuit de competenties van zijn medewerk(st)ers. 

Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, 

 religie, handicap of nationaliteit … 
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