SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Digital Data Analyst
Bedrijfsnaam: Humix
Uiterste sollicitatiedatum: 31/11/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia

x

Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
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Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

DIGITAL DATA ANALIST
Gezocht: Digital data analist met ambitie. Bij Humix helpen we klanten inzichten te halen uit data
en de algemene gebruikerservaring van hun klanten te optimaliseren. Dit doen we door sterk in te
zetten op doordachte en kwalitatieve datacollectie. Als digital data analist zet je zaken in
beweging. Je vormt de brug tussen business en IT en bent in staat de verschillende noden te
identificeren en te vertalen naar de juiste tracking requirements en acties. Je fungeert als gids en
helpt organisaties het belang van gestructureerde datacollectie te begrijpen. Om wille van je
expertise kweek je vertrouwen en aanzien binnen de organisatie.
Je gaat aan de slag voor klanten op Enterprise niveau ( Bose, D’ieteren, Ici Paris XL, Proximus,
Essent, enz.). Stuk voor stuk uitdagende omgevingen met een hoog verwachtingspatroon, op zoek
naar inzichten en meerwaarde. Data collectie is niet het eindpunt, maar de basis van waaruit we de
klant begeleiden in het bepalen van de ‘next best step’ en teams begeleiden in het operationele
gebruik van deze data. Denk hierbij aan het creëren van audiences voor campagne doeleinden,
verrijken van data in DMP’s, importeren van data in datalakes, enz. … .
Dit worden je taken
Begrijpen van business goals en vertaling naar tracking requirements
Configuratie van data tracking tools (Google Analytics, Adobe Analytics, …)
Configureren en beheren van tags in tag management systemen (GTM, Adobe, Tealium,
Ensighten)
Ontwerpen en bouwen van rapporten en dashboards (Workspace, Data Studio, PowerBI, … )
Ondersteunen van teams bij het interpreteren van data
Inzetbaar maken van data voor A/B testing, data management platformen, datalakes, … .
Ondersteunen van organisaties bij de groei van hun data maturiteit.
Humix is een consultancy agency. Dit betekent dat we samenwerken met de klant en onderdeel
worden van het interne team. Je bent open-minden en in staat je snel aan te passen aan nieuwe
omgevingen. Je werkt gestructureerd en vraagt voldoende tijd en ondersteuning om de noden
volledig te begrijpen en de juiste acties te ondernemen.
Je hoeft geen allesweter te zijn, wel toon je ambitie, wil je nieuwe zaken leren en groeien als
expert. Of je nu werkt op een project bij de klant, of vanuit één van onze kantoren in Antwerpen,
Gent, Hasselt, Leuven of Eindhoven, we zorgen er steeds voor de altijd in contact staat met het
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volledige team. We stimuleren kennisdeling en voorzien voldoende tijd en resources om je skills en
persoonlijke ambities verder te ontwikkelen.

Pluspunten
Ervaring met tag management systemen (GTM, Launch, Tealium, … )
Ervaring met digital analytics tools (Google Analytics, Adobe Analytics, … )
Ervaring met data management platformen (Audience Manager, Audience Studio,
Salesforce DMP, … )
Ervaring met mobile tracking
Kennis van SQL, Javascript, …
Ervaring met werken in Enterprise omgevingen
Ervaring in het begeleiden en coördineren van teams
Interesse in het geven van trainingen/ keynotes
Je spreekt vloeiend Engels en/of Frans
Verloning
Contract van onbepaalde duur
Verloning afgestemd op je kennis en ervaring inclusief andere voordelen zoals een
bedrijfswagen, tankkaart, Macbook Pro, hospitalisatieverzekering, … .
Een persoonlijk ontwikkelingstraject bestaande uit in-house trainingen en een jaarlijks
opleidingsbudget.
De kans om nieuwe creatieve initiatieven te nemen
Flexibele werkuren
Interesse?
Het maakt niet uit of je in de startblokken van je carrière staat of reeds heel wat ervaring kan
voorleggen. Indien je enthousiasme en ambitie toon ten je een goede match lijkt te zijn, investeren
we graag in je verdere ontwikkeling. Interesse ? neem dan contact op via info@humix.be
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