
DATAVERWERKER  

Voltijds contract van onbepaalde duur  

met onmiddellijke inwerkingtreding 

 

WIE ZIJN WIJ? 

  

IFIC (Instituut voor Functieclassificatie) is een paritaire beheerde organisatie die moderne en innovatieve 

functieclassificaties en loonmodellen ontwikkelt voor de non-profitsectoren - voornamelijk voor de gezondheidszorg. Ons 

enthousiaste team bestaat uit consultants, economen/data-analisten evenals de staff en directie. 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING  

 

Gecontroleerde en kwaliteitsvolle gegevens vormen de noodzakelijke basis voor onderbouwde analyses en betrouwbare 

kostenramingen. Als dataverwerker sta je voornamelijk in voor de kwaliteitscontrole, volledigheid en coherentie van 

gegevens aangeleverd door de instellingen van de non-profitsector in het kader van loonstudies of financieringsrapporten 

die de impact van de uitwerking van een nieuwe sectorale functieclassificatie moeten evalueren. 

 

Meer bepaald help je de instellingen bij het invullen van het Exceldocument voor de rapportering van 

loongegevens/financieringen, volgens duidelijke instructies door te antwoorden op hun vragen. Je bent ook 

verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de gerapporteerde gegevens en je contacteert organisaties om bijkomende 

informatie te bekomen wanneer dit noodzakelijk is. Je rapporteert regelmatig de stand van zaken aan het team van data-

analisten. 

 

PROFIEL 

• Je bent georganiseerd, nauwkeurig en beschikt over een kritische geest; 

• Je kan vlot omgaan met Excel; 

• Je kan zowel mondeling als schriftelijk vlot communiceren; 

• Je hebt geen schrik om vragen te stellen; 

• Je bent Nederlands- of Franstalig, met een goede kennis van de andere taal; 

• Je kan goed tegen stress; 

• Kennis van loongegevens is een bijkomende troef. 

 

AANBOD 

• Voltijds contract van onbepaalde duur met onmiddellijke inwerkingtreding; 

• Aantrekkelijke verloningsvoorwaarden conform PC 330 (ziekenhuizen) met onder andere eindejaarspremie en 

attractiviteitspremie; 

• Andere extralegale voordelen en verschillende voorzieningen: 

o Vervoerskosten worden terugbetaald aan 100% 

o Maaltijdcheques, 

o Groepsverzekering, 

o Laptop en professionele GSM met abonnement; 

• Relevante ervaring wordt in rekening gebracht; 

• Plaats van tewerkstelling: Brussel; 

• Mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren; 

• Je krijgt vormingsmogelijkheden om jezelf professioneel te ontwikkelen; 

• Aangename en mensgerichte werkomgeving. 

 

HOE SOLLICITEREN? 

 

Stuur je cv en motivatiebrief per e-mail naar vacature@if-ic.org  

 

 

mailto:vacature@if-ic.org

