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Vacature Coördinator dataverzameling 

Dimensus is een onderzoeksbureau dat zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitvoert voor met 

name gemeenten, (semi-)overheden en andere instellingen om hun beleid te onderzoeken en evalueren. 

De thematiek is vooral te vinden in het sociaal domein, van stads- of burgerpeiling en veiligheidsmonitor 

tot ons eigen product de Sociale Kracht Monitor. Dit doen wij aan de Wilhelminasingel in Breda.  Wij zijn 

op zoek naar versterking van ons team.  

 

Functieomschrijving 

Om ons onderzoeksteam te versterken, zijn wij op zoek naar iemand die de verbinding tussen 

dataverzameling en onderzoek vormt. Een aanzienlijk deel van ons onderzoek is kwantitatief van aard. 

Hiervoor voeren we enquêtes uit. Jouw primaire verantwoordelijkheid is het programmeren van 

vragenlijsten en het beheren van de planning en organisatie van de dataverzameling.  

Dit is echter niet jouw enige taak, want een goede vragenlijst dient ook goed afgenomen te worden bij de 

respondent. Daar hebben wij ons team van interviewers voor dat jij coördineert, aanstuurt en motiveert. 

Het is de bedoeling dat jouw geprogrammeerde vragenlijsten goed via internet, telefonisch of schriftelijk 

worden afgenomen of ingevoerd. Dit betekent dat jij niet alleen verantwoordelijk bent voor het 

programmeren van de vragenlijst, maar ook voor de verdere organisatie van de dataverzameling.  

 

Taken 

- Het programmeren van vragenlijsten 

- Het organiseren van de dataverzameling, onder andere door contact te hebben met het bedrijf 

dat voor ons mailings verzorgt 

- Organisatie en administratie van de interviewers 

o Planning en roosters maken 

o Instructies/begeleiding geven 

o Urenadministratie 

o Coördinatie van dataverzameling 

 

Competenties 

- Proactief en een teamspeler 

- Verantwoordelijk en zelfstandig  

- Nauwkeurig en gestructureerd 

- Communicatief, motiverend en energiek 

Eisen 

- Jij hebt minimaal HBO werk/denkniveau met 0-3 jaar werkervaring 

- Jij bent het aanspreekpunt voor interviewers en kunt een luisterend oor bieden 

- Jij kunt zelfstandig werken, prioriteiten stellen en hebt verantwoordelijkheidsgevoel 

- Jij bent een teamspeler en kunt snel omschakelen 

- Jij bent communicatief en organisatorisch sterk 

- Jij bent ervaren met MS Office (Word, Excel en Powerpoint) 

- Jij bent taalvaardig in woord en geschrift (Nederlands) 

- Jij bent bekend en hebt gewerkt met SPSS (is een pré) 
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Kun jij je vinden in het bovenstaande en ben jij de versterking voor ons team? Reageer dan nu op deze 

vacature door een motivatiebrief (max. 1 A4) en CV te sturen naar: Info@Dimensus.nl.  

De sluitingsdatum voor de sollicitatie is donderdag 9 augustus om 12:00 uur. 

Heb je nog vragen over de vacature, neem gerust contact met ons op via de mail of door te bellen naar 

076-5150304. 

 

Om een beeld te krijgen van jou als persoon en toekomstige collega willen we je vragen om naast je 

motivatiebrief en cv in max. 250 woorden te beschrijven hoe jij in het onderstaande scenario zou 

handelen.  

 

Scenario 

“Het is woensdagmiddag 16:30, de mussen vallen van het dak en in principe werk jij vandaag tot 17:00 en 

ben jij morgen vrij. Jij weet dat a.s. vrijdag om 12:00 een deadline is om een vragenlijst op te leveren aan 

de post-verstuurder. Daarnaast moet de planning van de interviewers voor volgende week nog gemaakt 

worden en moet de urenadministratie worden bijgewerkt. Om 16:00 heeft een interviewer aan jou 

gevraagd of jij tijd had iets uit te leggen over het invoeren van vragenlijsten en deze interviewer werkt tot 

21:00. Als klapper op de vuurpijl moet jij vanavond ook nog boodschappen doen en om 18:00 sporten. Hoe 

pak jij dit aan?“  
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