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VACATURE 100% Data-analist (m/v)
Ter versterking van het federale kenniscentrum AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in
Animals, www.amcra.be) zijn wij op zoek naar een 100% data-analist (m/v) binnen de
‘wetenschappelijke eenheid’ van AMCRA. Deze eenheid staat in voor de benchmarking en
rapportering van diergeneeskundig antibioticagebruik op bedrijfsniveau in opdracht van nationale en
sectorale datacollectiesystemen (‘Sanitel-Med’, ‘AB Register’, ‘Bigame’). AMCRA heeft de juridische
vorm van een vzw en werkt in opdracht van de federale overheid en de betrokken sectoren.
Uw functie:
• U werkt samen met de huidige data-analist aan het beheer, de analyse en de rapportering van
de gegevens en resultaten gebaseerd op meldingen van antibioticagebruik op individuele
veebedrijven (varken, pluimvee, rund). Deze gegevens worden periodiek aangeleverd vanuit
verschillende data-bronnen en dienen verwerkt te worden tot individuele bedrijfsrapporten
alsook overzichtsrapporten met trendanalyses. De centrale parameter in deze analyses is het
aantal behandeldagen met antibiotica op 100 dagen, de BD100.
• In een eerste fase zal u opgeleid worden door de huidige data-analist in het werken met het
bestaande AMCRA-datawarehouse met de specifieke software Qlik en NPrinting. Daarna zal u
de verantwoordelijkheid dragen voor het data-management en de analyses voor specifieke
sectoren en rapporten.
• U draagt bij tot de ontwikkeling van strategieën voor de identificatie, begeleiding en opvolging
van verschillende antibioticagebruiksprofielen.
Uw profiel:
• U hebt een master-diploma in de bio-wetenschappen: dierenarts, bio-ingenieur, bioloog, biomedische wetenschappen of andere gelijkardige diploma.
• U hebt bijzondere interesse in data-management en -analyse alsook in visualisatie van
resultaten. Goede kennis van statistiek en statistische software wordt als een pluspunt gezien.
• U bent bekend met grote datasets en wetenschappelijke databronnen en kan deze vlot en
doelgericht raadplegen.
• U hebt een analytische geest, kan gegevens kritisch beoordelen en vermijdt elke vorm van
partijdigheid.
• Een interesse en kennis van dierlijke productiemethoden, antibioticumgebruik en –resistentie
en affiniteit met meerdere diersectoren, zowel nuts- als gezelschapsdieren, is een pluspunt.
• U bent een teamspeler, luisterbereid en constructief, resultaatgericht, en aarzelt niet om in
overleg te treden.
• U bent contactvaardig, communicatief sterk en hebt een goede kennis van Nederlands, Frans
en Engels.
• U bent administratief sterk en werkt planmatig en georganiseerd.
Ons aanbod:
• Een voltijds contract voor onbepaalde duur met onmiddellijk start.
• Een uitdagende en verrijkende omgeving met flexibele arbeidsvoorwaarden en een
marktconform loonpakket.
• U werkt binnen een organisatie met een maatschappelijk relevante opdracht.
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Locatie:
AMCRA is gehuisvest in het Eurostation II gebouw, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel (vlakbij
het station Brussel-Zuid).

Wenst u te solliciteren?
Stuur dan vóór 15-02-2018 uw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar AMCRA: info@amcra.be.
Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij:
• Dr. Fabiana Dal Pozzo - coördinator AMCRA; GSM: +32 479 56 04 20; e-mail:
coordinator@amcra.be
• Prof. dr. Jeroen Dewulf – voorzitter van de raad van bestuur van AMCRA; GSM: +32 476 49 70
40; e-mail: jeroen.dewulf@ugent.be

