I&O Research is een maatschappelijk betrokken onderzoeksbureau, waar talent de ruimte krijgt
zich te ontplooien. Door onderzoek en advies willen wij bijdragen aan beter onderbouwde keuzes
van onze klanten. Samen met onze klanten streven wij naar het beste resultaat in relatie, dienst en
product. Onze klanten zijn o.a. Rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties, gemeenten, provincies,
lokale rekenkamers en kennisinstituten. In de publieke sector behoort I&O Research tot de top drie
bureaus.
Voor onze vestigingen in Amsterdam en Enschede zijn wij op zoek naar een
TEAMCOÖRDINATOR DATA-ANALISTEN (36-40 uur)
Binnen het team van data-analisten is een multidisciplinair team werkzaam met verschillende
opleidingsachtergronden. We zijn experts op het gebied van hoogwaardige dataverzameling. In de
uitvoering staat het leveren van maatwerk centraal. Hiervoor zoeken we een data-analist/
onderzoeker die de rol van teamcoördinator wil oppakken. De rol van teamcoördinator omvat circa
de helft van je contracturen.
Als teamcoördinator zijn je werkzaamheden:
 maken van (complexe) planningen en deze (pro)actief bijwerken + versturen werkafspraken
naar projectmedewerkers en leverancier (drukker/mailhouse)
 verantwoordelijk voor de werkverdeling binnen het team
 afstemming met alle accountmanagers over capaciteit
 organiseren teamoverleg en borgen kennisuitwisseling
 deelnemen aan het coördinatoren overleg
 geeft akkoord voor offertes in het eigen expertise domein tot max. € 20.000,- en zonder hoog
risicoprofiel. Daarboven is een akkoord van de accountmanager of commercieel directeur vereist
 kwaliteitscontrole op belangrijke projectmomenten
 standplaats Enschede of Amsterdam. 1 dag in de week voor overleg naar Enschede of
Amsterdam afhankelijk van de standplaats voor overleg met mede teamcoördinator
data-analisten
Jouw profiel:
 HBO/WO-opleiding
 kennis van methoden en technieken van onderzoeken
 aantoonbare leidinggevende en organisatorische vaardigheden
 proactief en in staat onder (tijds)druk te werken
 je bent collegiaal en je kunt goed samenwerken in een multidisciplinair team
 je beschikt over een sterk coördinerend vermogen
 veel ervaring met MS-software en SPSS
Competenties:
 analytisch sterk
 cijfermatig inzicht
 klantgericht
 nauwkeurig
 resultaatgericht
 doortastend

Wij bieden:
Een werkomgeving waarin kernwaarden en succesfactoren van I&O research ervoor zorgen dat een
ieder optimaal tot zijn recht komt en de klantverwachting wordt overtroffen.
Je komt te werken bij een bedrijf waar de mensen loyaal zijn, trots, betrouwbaar, onafhankelijk en
proactief.
Daarnaast bieden we een goed arbeidsvoorwaarden pakket met bijhorend salaris en fijne collega’s!
Geïnteresseerd?
Heb je interesse in de functie en voldoe je aan de criteria, stuur dan uiterlijk 15 september je CV
en motivatie naar Caroline Akkerman (HR Adviseur): HR@ioresearch.nl
Voor meer informatie over de functie en onze organisatie verwijzen we je graag naar de website:
www.ioresearch.nl of kun je contact opnemen op 053-4825000.
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid zal de interne
kandidaat voorrang krijgen.

