Vacature voor een beleidsadviseur data-analyse en informatiemanagement
De Benelux Unie, gevestigd te Brussel, is een samenwerkingsverband tussen België, Nederland en
Luxemburg. Door een betere samenwerking tussen de landen beoogt de Benelux welvaart en welzijn
van de burgers van de Benelux landen te bevorderen. Voor meer informatie over de Benelux:
www.benelux.int
Het Benelux Secretariaat-Generaal is het centrum van deze samenwerking dat samen met een team
van een 50-tal medewerkers, samenwerkingsmogelijkheden identificeert, signaleert, acties initieert en
deze procesmatig, logistiek en inhoudelijk ondersteunt en toetst op resultaten.
Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag vanuit de lidstaten naar verdiepende kennis(studies),
het opvolgen van de actualiteit en het beschikbaar hebben van feiten en cijfers over de Benelux Markt
en Maatschappij is binnen de directie Beleid een Team Onderzoek opgericht.
Om onderzoek te doen naar tendensen en ontwikkelingen in relatie tot het Benelux beleid binnen de
Europese context en zo bij te dragen aan een duurzame, veilige, competitieve en smart Benelux, is de
directie Beleid op zoek naar een talentvolle (m/v/x).

Beleidsadviseur data-analyse en informatiemanagement
(academisch niveau)
De beleidsadviseur data en analyse (m/v/x) zal als specifieke hoofdtaak hebben het beschikbaar stellen
van actuele informatie over de Benelux Markt en Maatschappij alsook het uitvoeren van data-analyses
en onderzoek met betrekking tot beleidsthema’s waarin de Benelux actief is of waarin de Benelux een
voortrekkersrol kan spelen binnen Europa.
Uw opdracht
• U analyseert kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over bestaande en nieuwe beleidsthema’s
die relevant zijn voor de Benelux-samenwerking.
• Op basis van deze analyses formuleert u in overleg met dossierhouders adviezen voor
beleidsinitiatieven of geeft u aan wat mogelijke gevolgen zijn voor het beleid.
• U volgt Europese en grensoverschrijdende bestuurlijke, politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen op de voet en identificeert kansen voor beleidsinitiatieven
• U voert onderzoeksprojecten uit als beleidsondersteuning voor interne klanten.
• Op verzoek van de stakeholders werkt u mee aan onderzoeksprojecten en beleidsstudies waarbij
u projecten initieert, conceptualiseert, plant en coördineert.
• U staat in voor de rapportering, presentatie en/of publicatie van onderzoeksresultaten
• Binnen het team draagt u bij aan de uitbouw van een data hub voor resultaten vanuit studie- en
onderzoeksopdrachten

Vacature beleidsadviseur data-analyse en informatiemanagement

Wij zoeken iemand met het volgende profiel
• U bent een gedreven analyst die projectmatig kan werken in teamverband. U kan complexe
feiten en cijfers duiden en terugbrengen tot begrijpelijk informatie voor een breed publiek.
• U bent academisch opgeleid (master) of u beschikt over aantoonbare ervaring op academisch
niveau.
• U hebt affiniteit en ervaring met internationale en/of grensoverschrijdende werkzaamheden
en de genoemde beleidsterreinen.
• U hebt goede kennis van wetenschappelijke onderzoeksmethoden en kunt deze toepassen in
de praktijk.
• U hebt kennis van statistische softwarepakketten.
• U hebt een gevorderde kennis van excel.
• Ervaring in het maken van infographics en andere communicatie tools is een pre.
• U hebt ervaring met projectmatig werken.
• U bent dynamisch, resultaatgericht, besluitvaardig.
• U beschikt over uitmuntende contactuele capaciteiten en bent een teamplayer.
• U bent een open en transparant communicator zowel binnen als buiten de organisatie.
• U beheerst hetzij Nederlands, hetzij Frans perfect, en in de andere officiële taal heeft u een
vaardigheid op niveau B2 (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader) of bereikt u dat
niveau binnen maximaal één jaar na de aanwerving.
Ons aanbod
• Een zelfstandige functie op beleidsniveau met een boeiende professionele opdracht en een
uitdagend takenpakket in een internationale instelling.
• Een aanstelling voor een periode van 4 jaar. Eventueel verlengbaar voor 4 jaar afhankelijk van
de prioriteiten van het Gemeenschappelijk Werkprogramma en evaluatie.
• Een marktconform salaris dat past bij het gewicht van de functie (schaal 8). Minimaal
€ 4.597,73 bruto (dit is € 3.285,94 netto) en maximaal € 7.210,27 bruto (dit is € 4.774,04 netto)
per maand bij een fulltime dienstverband. De Benelux Unie heeft een competitief stelsel van
fiscaliteit en sociale zekerheid.
• Bewezen uitzonderlijke professionele ervaring die een duidelijk aantoonbaar voordeel
verschaft in termen van competenties kan uitzonderlijk in rekening worden gebracht.
• Het salaris wordt desgevallend aangevuld met toelagen en enkele extra voordelen, zoals een
expat-vergoeding, indien van toepassing, een mobiliteitsbudget, een GSM-vergoeding, etc.
De selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit drie onderdelen:
1. Preselectie op basis van het curriculum vitae.
2. Interviews en competentiescores.
3. Schriftelijke test.
Hebt u interesse?
Stuur ons uw sollicitatiebrief met uw CV naar vacature@benelux.int vóór 25/8/2022. Wij zullen u
zodra mogelijk berichten indien u uitgenodigd wordt voor een gesprek.
Voor bijkomende informatie over de inhoud van de functie kunt u zich richten tot dhr. Jan Molema,
directeur, via e-mail: j.molema@benelux.int

