
  
   

  

 
 

Data Analyst 

Introductie 

Wij zijn opzoek naar een Data Analyst! 

Over Selecta 

Selecta Nederland is onderdeel van de Selecta Groep. In Europa zijn wij marktleider op het 
gebied van eten en drinken, 24/7, onbemand. Verspreid over 16 landen bedienen wij dagelijks 12 
miljoen consumenten met onze onbemande F&B concepten. Binnen een snel veranderende 
markt leveren wij maatwerk facilitaire eet en drink oplossingen voor onze klanten. Dit doen wij 
onder andere samen met Starbucks, Albert Heijn to go, Lavazza en uiteraard ons eigen merk 
Pelican Rouge! 

Over de functie 

Als data analyst binnen Selecta weet je verschillende data te ontrafelen uit ons ERP 
systeem en via BI-tools aan elkaar te koppelen. Uit deze informatie haal je de 
benodigde inzichten over onze prestaties en risico’s. Verder ben je een absolute pro in 
het maken en verbeteren van tools en dashboards. Het bouwen hieraan is voor jou een 
eitje.  

Jouw takenpakket: 

 Reageren op vragen en van daaruit de systemen verder uitbouwen; 
 Informatie halen uit systemen en analyseren om tot verbeteringen/voorstellen te 

komen; 
 Intern netwerken, je weet je weg goed te vinden naar al je collega’s om zo tot de 

juiste conclusies en behoeften te komen 

Over jou 

We leven in een snelle wereld met veranderende behoeften, dus cultuurfit is van cruciaal 
belang voor ons succes. Onze medewerkers vormen de ruggengraat van ons bedrijf. We zoeken 
mensen die onze kernwaarden omarmen: Klantgerichtheid en onze ‘What else’-mindset. We 
willen kampioenen zijn die genieten van overpresteren. vrolijk (energiek en hongerig om te 
slagen), dynamisch (aanpasbaar & 'out-of-the-box denken') en menselijk (authentiek). 

 

 



  
   

  

 
 

Je hebt ook nodig: 

 Je bent analytisch sterk en kunt helpen bouwen 
 Diploma in het hoger onderwijs met een sterke beheersing van cijfers en het analyseren 

van gegevens. 
 Je kunt goed overweg met Excel 
 Professionele ervaring met Qlick/ Power BI of soortgelijk 
 Uitstekende kennis van ERP-systemen (Microsoft dynamics) 

 
Selecta biedt 

Een aantrekkelijk marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, bestaande uit onder andere: 

 Een marktconform salaris; 
 Een jaarlijkse bonus; 
 Een vast aantal uur per week; 
 Een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid; 
 8% vakantiegeld; 
 25 vakantiedagen; 
 Mobiele telefoon/Laptop; 
 Reiskosten op declaratiebasis; 
 Een pensioenverzekering bij BeFrank. 

 
Interesse en solliciteren? 

Heb je interesse én voldoe je aan het profiel? Dan zien wij jouw sollicitatie, voorzien van een up-
to-date CV + een gerichte motivatie, graag tegemoet. Voor vragen over deze vacature kun je 
contact opnemen met Kyra de Vries HR Business Partner via +316-20413276 / 
kyra.devries@selecta.com. 

 


