
 
 

Blijven je zitten waar je zit of ga je met ons 

team naar de top? 

Quintes Holding is een ambitieuze, zeer snel groeiende organisatie in de verzekeringsbranche. De 

lijnen zijn kort, de snelheid ligt hoog, eigen initiatief wordt gewaardeerd. Het is hard werken maar 

er heerst een teamgevoel. Op het hoofdkantoor in Culemborg werken medewerkers er dagelijks 

aan het werk van de kantoren in de regio mogelijk te maken. Dat betekent onder meer het 

integreren van portefeuilles en kantoren, met name op het gebied van zakelijke 

schadeverzekeringen. Een mooie mix van MKB en corporate cultuur. 

Om de groei van ons kantoor in Culemborg op te vangen zijn wij op zoek naar een 

DATA ANALIST 
32-40 uur 

 
Wat ga je doen?   
In de functie Data engineer/analist rapporteer je aan de Data Officer en zorg je er samen voor dat 
Finance, Marketing, Sales, Compliance en de Operatie toegang krijgen en houden tot de kwalitatief 
goede data die ze nodig hebben om hun werk goed te doen. Je krijgt daarbij efficiënte ondersteuning 
van het IT team. Je wordt intern verder opgeleid door de Data Officer in combinatie met Datacamp. 
 
Wie ben jij?   
Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband. Een klant- en resultaatgerichte instelling is 
vanzelfsprekend. Je beschikt over doorzettingsvermogen, toont initiatief en hebt geen 9 tot 5 
mentaliteit. Vanzelfsprekend ben je accuraat en beschik je over goede communicatieve vaardigheden 
in woord en geschrift.  
Bovenal snap je wat je precies levert en kun je zelfstandig keuzes maken en deze verantwoorden, 
waarbij techniek een hulpmiddel is.  
 
Opleiding   
Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding informatica, econometrie of relevante technische 
opleiding. Je kunt goed overweg met SQL voor het prepareren van data. Excel heeft weinig geheimen 
meer voor jou. Kennis van Power BI of SSRS is een pre, net als ervaring in de verzekeringsbranche.  
 
Wat bieden wij?   

- Salaris(ontwikkeling) op basis van skills, ervaring en toegevoegde waarde 
- Deels thuiswerken mogelijk 
- Pensioenregeling 
- Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling in je vakgebied 

 
Kies je voor een uitdagende baan met perspectief?   
Mail dan een korte motivatie met je cv naar pz@quintesholding.nl. Een assessment is onderdeel van 
de sollicitatieprocedure.  
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  


