
Data Analist 
 

Ben jij gepassioneerd door data, heb je een analytische geest en ga je graag op zoek 

naar verbanden? Dan ben jij de persoon die we zoeken om onze resultaten te 

optimaliseren en onze strategieën verder te ontwikkelen! 

 

Als data analist maak je deel uit van de directie Klantondersteuning van Argenta en zorg 

je voor een visie, strategie en praktische oplossingen voor datagebruik en data-evolutie 

binnen de eigen directie. Zo zorg je ervoor dat alle activiteiten en -beslissingen 

gerelateerd aan klantondersteuning kunnen gebeuren op basis van kwalitatieve, 

toegankelijke data. 

  

Wat je precies doet? 

 

• Je verzamelt en definieert datanoden van de directie om zo een datastrategie en 

-visie op te stellen. Deze strategie zal toelaten om projecten te lanceren en bij te 

sturen zodat Argenta meer toekomstgericht kan evolueren. 

• Je onderzoekt en ontwikkelt oplossingen die het hele management voorzien van 

nuttige data om meer datagedreven beslissingen te kunnen nemen. 

• Je bouwt gesimplificeerde en vooraf berekende datamarts om de business snel 

toegang te geven tot kwaliteitsvolle data en analyses en zo de rapportering te 

versnellen. 

• Je verdedigt de noden van jouw eigen directie binnen legal en compliance 

processen alsook de IT-security platformen. 

• Je activeert een (proactieve) data driven cultuur om de strategie van operaties 

binnen Argenta naar een hoger niveau te tillen. 

 

Je persoonlijkheid 

 

Een supermens hoef je niet te zijn om bij Argenta te werken. Gewoon jezelf zijn is prima. 

Bij ons geen zware protocols of strikte dresscodes. We houden het liever eenvoudig en 

ongedwongen. 

 

Luisteren naar collega’s vinden we vanzelfsprekend. Teamspelers hebben dan ook een 

streepje voor. En vooral teamspelers die pragmatisch werken, gaan voor een positieve 

aanpak en focussen op de essentie. Geen problemen, maar oplossingen. Geen blabla, 

maar klare taal. 

 

Als data analist ben je resultaatgedreven, ondernemend en kritisch. Je hebt veel contact 

met collega’s van verschillende afdelingen. Zij zijn je opdrachtgevers. Daarom is het 



belangrijk dat je ook klantgericht en communicatief bent. Dat je meedenkt en 

oplossingsgericht bent. Wanneer er een probleem opduikt, bijt je je daarin vast en zoek 

je het uit tot op de bodem. Ook als het gaat om iets dat je niet had verwacht of waarvan 

de oorzaak niet meteen duidelijk is. 

 

  

Je theoretische bagage 

 

• Je hebt een passie voor data. 

• Je kent Excel en PowerPoint door en door. Ook SQL kent geen geheimen voor 

jou. 

• Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands en een goede kennis van het 

Engels. 

• Ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt maar geen must. Dat geldt 

ook voor affiniteit met of ervaring in de bank- of verzekeringswereld. 

  

 

Aanbieding 

 

Er zijn 101 redenen om voor Argenta te werken. Deze vacature is te kort om ze allemaal 

op te sommen maar dit willen we je zeker al meegeven: 

 

• Werken bij Argenta is werken bij een duurzame werkgever in hartje Antwerpen. 

• Je voelt je meteen welkom bij ons. Je komt terecht bij fantastische collega’s die 

klaarstaan om je te helpen. 

• We luisteren naar jou en investeren in je carrière. Zo krijgt je talent alle kansen. 

Maar niet ten koste van alles. Bij Argenta heb je ook nog tijd voor wat anders. 

Gezonde groei, noemen we dat.  

 

Ontdek alle 101 redenen om voor Argenta te werken 

 

En het financiële plaatje? 

 

• Een contract van onbepaalde duur 

• Een marktconforme brutoverloning 

• Maaltijdcheques 

• Groepsverzekering 

• Hospitalisatieverzekering 

https://www.argentajobs.be/nl/over-argenta/101-redenen-om-voor-argenta-te-werken


• Cafetariaplan (je kunt het bedrag van je 13de maand inzetten om aan voordelige 

voorwaarden bijvoorbeeld een nieuwe fiets, een nieuwe smartphone of extra 

verlofdagen aan te kopen) 

 

 

 

Contact 

 

Heb je een vraag over deze vacature? Stuur dan een mailtje naar Hanne Coolkens via 

jobs@argenta.be.  

Wil jij onze nieuwe data analist worden? Solliciteer dan snel online! 

mailto:jobs@argenta.be

