
INSZO, Instituut voor Zorgoptimalisatie, ondersteunt  

(groepen van) zorgverleners met informatie voor  

management, verantwoording en verbetering van de zorg. 

 

 

(SENIOR) DATA SCIENTIST 

 

Wil jij bijdragen aan innovatie in de zorg? En denk jij ook dat big data kan helpen bij personalisatie van zorg?  

 

INSZO is op zoek naar een (senior) data scientist voor het ondersteunen van de verdere groei van ons instituut. 

Heb jij affiniteit met data uit de gezondheidszorg en vind je het leuk om dagelijks te programmeren en te 

puzzelen met inhoudelijke data? Zie jij patronen in data en maak je die graag voor anderen inzichtelijk? Ben je 

sterk analytisch en wil je je graag verder ontwikkelen als data scientist? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

 

INSZO werkt samen met zorgverleners aan het optimaliseren van de patiëntenzorg. Daarvoor werkt INSZO 

samen met onze collega’s van STIZON en PHARMO aan het ontwikkelen van informatieproducten en het doen 

van wetenschappelijk onderzoek. INSZO bewerkt en beheert in opdracht van STIZON dertig jaar aan 

patiëntendata. Deze data is de bron voor onderzoek en informatieproducten. 

 

Samen met andere medewerkers van INSZO ben je verantwoordelijk voor het analyseren, modelleren, en 

visualiseren van data voor de ontsluiting van informatie voor klanten. Je ontwikkelt algoritmes m.b.v. de 

nieuwste Azure-technologie, ontwerpt rapportages in PowerBI, optimaliseert performance voor near real-time 

oplevering, en bewaakt datakwaliteit m.b.v. datamining en natural language processing. 

 

Wij zoeken een collega die … 

• een HBO/academisch opleidingsniveau heeft op het gebied van exacte wetenschappen; 

• kennis en ervaring heeft met programmeren (bij voorkeur SQL en/of Python) en databases (ervaring met 

Azure is een pré); 

• ervaring heeft met het transformeren, analyseren en visualiseren van big data; 

• een sterk analystisch vermogen heeft en creatief is in het vinden van oplossingen; 

• mee kan denken met en inhoudelijk oog heeft voor de ontwikkelingen binnen zijn/haar vakgebied; 

• klantgericht, communicatief en zakelijke is ingesteld; 

• de Nederlandse taal beheerst; 

• zich herkent in de volgende eigenschappen: betrokken, doorzetter, creatief, eerlijk en duidelijk, flexibel. 

 

Wij bieden … 

• een baan waarin je jouw programmeerkennis, passie voor data, commercieel vakmanschap en 

maatschappelijke betrokkenheid kunt combineren; 

• een positieve werksfeer met betrokken collega’s en een enthousiast directieteam; 
• flexibele werktijden en mogelijkheid om deels thuis te werken; 

• een marktconform salaris; 

• een goede pensioenregeling. 

 

Herken je jezelf hierin?  

Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Heleen van Engeland (heleen.van.engeland@pd-groep.nl). Voor meer 

informatie kun je ook telefonisch contact opnemen met Heleen van Engeland via 030 – 7440 805 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs 
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