
 

 

Data Engineer / Back-end Ontwikkelaar  
Cluster Bestuurs- en concernondersteuning 

Ons aanbod 

Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam 

De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet 

vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden 

uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt 

aangepast. 

Startdatum: 04-01-2021 

Aantal medewerkers: 1 

Uren per week: 40 

Duur opdracht: t/m 31-12-2021 

Verlengingsopties: 2x 6 maanden 

FSK: 

Tariefrange: 

Verhouding prijs/kwaliteit: 

12 

€85 - €95 

15% - 85% 

Data voor verificatiegesprek: Week 52 

 

Jouw functie 

Als Data Engineer / Back-end Ontwikkelaar realiseer je samen met je collega’s 

informatieproducten voor de business. Je zet je kennis en kunde in voor het hele 

realisatieproces: van businessanalyse, data-analyse, ontwerp en realisatie van datastructuren 

tot aan de ondersteuning bij het ontwerp en realisatie van front end toepassingen. 

  

Je analyseert de informatiebehoefte en systeemvereisten en maakt op basis daarvan 

technische ontwerpen. Je analyseert brondata en vertaalt die naar geïntegreerde 

datamodellen. Je programmeert de benodigde datastromen ten behoeve van gewenste 

analysemogelijkheden. Je werkt als back-end ontwikkelaar nauw samen met je teamgenoten 

en je hebt begrip van de werkzaamheden die je front end collega’s doen. Je bent altijd bereid 

om te leren en om je eigen kennis en kunde en inzetbaarheid te vergroten. 

  

Vanwege de doorontwikkeling van BI zoeken we een medewerker met een brede interesse 

voor de vernieuwingen en moderne toepassingen van BI en een drive om bij te blijven in het 

vakgebied. Ons vertrekpunt is uiteraard de huidige omgeving. Nieuwe ontwikkelingen die we 

dit jaar ingezet hebben betreft een Analytic Platform met SAS suite en Hadoop cluster t.b.v. 

advance analytics en NoSQL/big data toepassing. 

 

Eisen 

Je dient minimaal te voldoen aan de volgende gevraagde kennis en ervaring: 

• Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding, op minimaal MBO-4 niveau 

• Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring als Data Engineer / Back-end 

Ontwikkelaar met daarbij de volgende werkzaamheden: 

o Data analyse 



 

 

o Data preparatie 

o Ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van ETL t.b.v. data stromen 

• Je beschikt over de volgende specifieke kennis: 

o SQL kennis 

o Kennis van Data Vault modelleren 

o Kennis van BI standaarden en concepten 

 

Wensen 

De volgende kennis en ervaring is een sterke pré: 

• Een afgeronde opleiding op HBO of WO niveau 

• Een afgeronde opleiding in de richting van Informatica 

• Programmeer kennis (o.a. Java, #C, Phyton, R) 

• Kennis van Hadoop en Big data technologie 

• Kennis van het verwerken van sensor data, video- en audiostreams 

• Kennis van SAS producten 

• Kennis van BI front end tooling 

• Kennis van GEO data concepten 

Competenties 

Je dient in elk geval te voldoen aan de volgende competenties: 

• Resultaatgericht 

• Integriteit 

• Communicatief sterk 

• Teamplayer 

• Adviesvaardig 

• Nieuwsgierig naar nieuwe technologieën 

 

De afdeling 

Wij zijn de Business Intelligence specialisten van de gemeente Rotterdam. Wij werken in 

multidisciplinaire teams dicht bij de interne klant. Wij leveren kennis en informatie die nodig is 

voor verantwoorde beleidsvorming over Rotterdam en voor het besturen van de stad en het 

concern. Wij ondersteunen het datagedreven werken binnen de gemeente. 

 

BI ontwikkelt zich richting Business Intelligence Competence Center (BICC). In dit BICC wordt 

alle aanwezige kennis en kunde gecombineerd en ontsloten. Business intelligence levert de 

volgende diensten: 

• Standaard informatieproducten: rapportages, dashboards, geografische producten; 

• Selfservice BI; 

• Fungeren als kenniscentrum voor primaire procesdata; 

• Proactief meedenken en adviseren over BI-oplossingen; 

• Centrale dataopslag met historieopbouw. 

 

Wij leveren onze diensten vanuit dedicated scrumteams die -met een sterke businessoriëntatie 

en met korte lijnen- de verschillende Clusters van de gemeente Rotterdam bedienen. We 



 

 

verbinden medewerkers voor langere tijd aan een Cluster zodat ze de gelegenheid hebben om 

een specifiek deel van de organisatie goed te leren kennen. 

 

De focus ligt momenteel op het realiseren van informatieproducten op basis van een Oracle 

Data Ware House (DWH) en Cognosrapportages. BI maakt bij de gemeente een snelle 

ontwikkeling door. We ondersteunen meer en meer BI-selfservice. De BI-omgeving ontwikkelt 

zich naar een volgende fase van professionaliteit waarbij we steeds vaker andersoortige 

bronnen ontsluiten. Er is een Data analytics platform aangeschaf met daarop een SAS suite 

en Hadoop cluster beschikbaar. Dit jaar gaan we starten met de eerste casussen met 

streaming data van sensoren, audio en video stream analytics etc. Kortom veel nieuwe 

technologie en nieuwe kansen om data nog beter in te zetten in ons dagelijks werk. 

 

Onze organisatie 

Werken voor de gemeente Rotterdam is werken voor een stad die zichzelf steeds opnieuw 

uitvindt. Die bekend staat als innovatief en internationaal. Een stad ook met complexe 

vraagstukken en grote maatschappelijke opgaven. In deze voorhoede werk jij, voor en samen 

met meer dan 620.000 Rotterdammers. Bij zo’n stad hoort een eigentijdse overheid. Wij 

bieden je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met 

arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken. 

 

De procedure 

De verificatiegesprekken voor deze uitvraag zullen worden gehouden in de week 52. Als 

kandidaat dien je dus in deze week beschikbaar te zijn voor de gesprekken, en hier van 

tevoren rekening mee te houden. 


