
Data Scientist 
 

De stad 

De gemeente Nijmegen is met bijna 180.000 inwoners de tiende stad van Nederland. Nijmegen kent 
als oudste stad van Nederland een rijke geschiedenis en heeft als slogan ‘old city, young vibe’.  
Want de universiteitsstad kent een rijk cultureel leven en innovatieve bedrijvigheid. Jaarlijks wordt er 
een groot aantal evenementen georganiseerd. Nijmegen is in veel opzichten ook een groene stad en 
is de grootste gemeente van Oost-Nederland. 
 

De organisatie 

We werken vanuit ons hart, van en voor onze stad. Voor en met de inwoners, instellingen en bedrijven 
in Nijmegen werken we aan de opgaven die in de stad en haar omgeving spelen. Daarbij is vertrouwen 
ons vertrekpunt, kiezen we voor contact, doen we gewoon wat nodig is en leren we van wat we doen. 
Als Data Scientist werk je voor de afdeling Bestuursondersteuning en -advies, binnen het bureau 
Onderzoek en Statistiek.  

 

Waarom? 

We zijn in ons streven naar het datagedreven werken toe aan een volgende stap: van data analyse en 
monitoren naar meer data science; van inzicht en verklaring naar op data gebaseerde voorspellingen 
en prognoses. 
Ben jij een creatieve onderzoeker die ervaring heeft met kwantitatieve methoden, waaronder 
verklarende en voorspellende modellen, en wil je je ontwikkelen als Data Scientist? Heb je kennis van 
-en affiniteit met stedelijke ontwikkelingen in het algemeen en Nijmeegse ontwikkelingen in het 
bijzonder? Dan is deze vacature echt iets voor jou en zien we je reactie graag tegemoet!  
 

Wat ga je doen? 

Als Data Scientist en onderzoeker krijg je te maken met alle facetten van het gemeentelijke beleid.  
Je vertaalt vanuit jouw kennis en ervaring onderzoeksvragen in concrete onderzoeksprojecten.  
Door het slim combineren van verschillende databronnen en een goede databewerking en -analyse 
haal je de antwoorden op onderzoeksvragen naar boven.  
Je ontwikkelt daarbij verklarende of voorspellende modellen. Je presenteert en visualiseert de 
resultaten op een toegankelijke manier. En je adviseert je beleidscollega’s, bijvoorbeeld bij het 
realiseren en toepassen van de juiste informatie. 
 
Een greep uit de diverse projecten waaraan je mogelijk gaat werken: 
• Verdiepende analyses waarbij je actuele data uit ons datahuis gebruikt. 
• Tekstanalyse van de open antwoorden in de burgerpeiling. 
• Klantervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp wensen van wijkbewoners voor de 
transformatie van wijkaccommodaties. 
• Verhuisstromen binnen en tussen de wijken. 
Binnen Onderzoek en Statistiek en binnen het gemeentelijke informatie- en datanetwerk (Datahuis) 
ontwikkel je jezelf verder als expert op het gebied van data science binnen de overheid.  
Naast het uitvoeren van onderzoeksprojecten participeer je in verschillende gemeentelijke 
ontwikkeltrajecten. Je levert een bijdrage aan het bevorderen van het datagedreven werken in de 
gemeente.  Ook blijf je op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van data science en 
onderzoek binnen de overheid. 
 



Hoe ziet dit er precies uit? 

Vanuit je data scientist-expertise probeer je om het werk van je collega’s beter en makkelijker te 
maken. Hierbij is eigen initiatief en zorgvuldigheid zeer belangrijk. Je deelt nieuwe inzichten en 
ontwikkelingen met collega’s en stelt mogelijke vernieuwingen of verbeteringen voor. Ook aan 
minder technische collega’s ben je in staat om goed uit te leggen waar je precies mee bezig bent en 
waarom je juist voor deze aanpak hebt gekozen.  
 

Wie zoeken wij? 

• Je hebt een afgeronde WO-opleiding gericht op kwantitatief onderzoek, statistiek en/of data 
science. 
• Je hebt aantoonbare ervaring met het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek: van data 
verzameling tot het rapporteren over de onderzoeksbevindingen en het delen van de resultaten. 
• Je hebt ervaring met het verwerken, opschonen en bewerken van (grote hoeveelheden) gegevens 
voor rapportages, visualisaties en onderzoek. 
• Je hebt een toolbox met data science technieken paraat die je bij verschillende vraagstukken kunt 
inzetten. 
• Je hebt aantoonbare ervaring met tools om deze analyses en modellen te maken en te visualiseren, 
bijvoorbeeld R, Python of Tableau. 
• Je geniet van het werken in een teamverband, waarbij niet alleen jouw prestatie maar ook en 
vooral die van het team voorop staat. 
• Je kunt goed samenwerken met je opdrachtgevers en achterhalen wat de opdrachtgever nodig 
heeft. Je bent gemotiveerd en wil jezelf blijven ontwikkelen als Data Scientist. 
 

Wat bieden wij jou?  

We bieden een vaste aanstelling, met een proeftijd van 2 maanden, voor 32 uur per week.  
De functie is ingeschaald in schaal 10, met een maximum brutosalaris van €4494,- bij een volledige 
werkweek van 36 uur. Schaal 11 is bespreekbaar; dit is afhankelijk van de matching met gewenst 
profiel en ervaring. 
Daarnaast biedt de gemeente Nijmegen goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een individueel 
keuzebudget van 17,05% per jaar. 
 

Nieuwsgierig? 

Voor meer informatie en inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Mido Sofovic, manager 
Onderzoek en Statistiek: m.sofovic@nijmegen.nl/ 06-52780924. 
  

Geïnteresseerd? 

Dan ontvangen we graag je motivatie en cv! Je kunt reageren tot en met 25 april 2021.  
Beoogde startdatum van de functie is juni 2021, of zo spoedig als mogelijk. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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