Bedrijfsgegevens

De recruiter

UWV Amsterdam

LarsNierop

(BT)

headfirst-select

Telefoon: 06-82760905 / 020 584 08 57
E-mail: lars.van.nierop@between.com

Senior Informatie Analist
Functie

Senior Informatie Analist

Locatie

Amsterdam

Uren per week

38 uren per week

Looptijd

17.08.2022 - 31.07.2024

Opdrachtnummer

116939

Sluitingstijd

31.07.2024

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
De Senior Informatie Analist komt te werken in een van de afnemersteams, onderdeel van het project Datafabriek. Het project Datafabriek richt zich op
de migratie van het DWH van het UWV. De belangrijkste werkzaamheden zijn het analyseren van de bestaande code naar requirements voor de nieuwe
omgeving.
Kern activiteiten van de Senior Informatie Analist zijn
• Afstemming met de Datafabriek Solution en Enterprise architecten over de architectuurrichtlijnen van het DIM, initieel voor wat betreft de
afnemersproducten
• Het analyseren van de bestaande documentatie en code en deze vertalen naar requirements
• Het vastleggen van de functioneel ontwerp in IDA/IGC
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• Het ondersteunen van de Product Owner, de ontwikkelaars en de testers
Resultaatverplichting
• Kick off sessies met de gebruikers, developers en testers
• Bijdragen aan het verbeteren van het IA proces door deelname aan het analisten gilde
• Peer review van functioneel ontwerp binnen het eigen team en andere afnemersteams binnen het programma
Eisen:
• Onderstaande eisen zijn verplicht en moeten duidelijk terug komen in het CV. Graag bij de motivatie punt voor punt een toelichting.
• Maximum uurtarief wordt niet vermeld. Aanbieders worden verzocht een aanbieding te doen tegen een -naar hun opvatting- marktconform uurtarief.
Uurtarief inclusief reiskosten woon-werk v.v. en parkeerkosten, exclusief BTW
• U dient één referentie van een relevante opdracht aan te leveren bij uw aanbieding. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U
vermeldt opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat. Als u
eerder bij het UWV heeft gewerkt, dan een referentie aan te leveren van uw laatst gewerkte opdracht binnen UWV
• 3 jaar aantoonbare werkervaring met Datawarehouses en Business Intelligence in de afgelopen 5 jaar;
• 3 jaar aantoonbare werkervaring met dimensioneel en relationeel datamodelleren in de afgelopen 5 jaar;
• Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als informatie analist in de afgelopen 5 jaar;
• Kennis van methoden en technieken voor informatieanalyse en probleemanalyse;
• Kennis van het sociaal domein (UWV, gemeenten o.i.d.) en/of Kennis van IDA/IGC (IBM Infosphere)
• Kennis van historisch gedrag van data en het opbouwen van tijdlijnen in een DataWareHouse
• In staat om snel complexe datastructuren en gegevensmodellen te doorgronden;
• 1 jaar aantoonbare werkervaring met SQL in de afgelopen 3 jaar;
• Ervaring met het opstellen van requirements documenten/blauwdruk, aansluitspecificaties voor ontwikkelaars;
• Nauwkeurig te werk kunnen gaan op detailniveau is een vereiste in deze functie;
• Adviesvaardigheden;
• Schriftelijk en mondeling vaardig in de Nederlandse en Engelse taal;
• 2 jaar aantoonbare werkervaring/affiniteit met Agile werkwijze in de afgelopen 5 jaar.

Aanvullende informatie:
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen
bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te
worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald
aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening
personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de
afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk
kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.

Opdracht

UWV Amsterdam (BT)

Senior Informatie Analist

2

Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Bekijk opdracht online
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