/ OPDRACHT
// Opdracht voor kennisorganisatie tot 1 januari 2024
In de provincie Fryslân wordt met veel betrokkenen gewerkt aan de toekomst van de
gastvrijheidssector. Hoe zorgen we voor slimme groei, zodat toerisme bijdraagt aan de brede
welvaart van Fryslân? De toegevoegde waarde van de gastvrijheidssector voor de bezoekers, de
inwoners en bedrijven staat hierin centraal. De Provincie Fryslân heeft hiervoor het
uitvoeringsprogramma ‘Gastvrij Fryslân’ vastgesteld. Eén van de opgaven binnen dit
uitvoeringsprogramma is ‘Toeristische kennis voor de Toekomst’. Doel van deze opgave is kennis
te vergaren. Die kennis helpt om toekomstbestendige beslissingen te nemen voor zowel de
gastvrijheidssector als de brede welvaart in de provincie.
Vanwege haar kennis en expertise op het gebied van onderzoek, visualisaties en het opzetten van
kennisnetwerken is het FSP uitvoerder van de opgave ‘Toeristische kennis voor de Toekomst’. Het
FSP werkt daarvoor nauw samen met partijen die betrokken zijn bij de gastvrijheidssector.
Voor uitvoering van deze kennisopgave zoekt het FSP een

Datamanager
De datamanager is zowel een spin in het web binnen de opgave ‘Toeristische Kennis voor de
Toekomst’ als de verbinding met dataleveranciers en formuleren van oplossingsrichtingen voor de
visualisatie van de vragen uit de opgaven.
We zoeken iemand die het datamanagement voor de verschillende opgaven monitort en
aanvullende kennisvraagstukken organiseert. Daarnaast adviseert je als datamanager over de
(on)mogelijkheden van het gebruik van data binnen de nog te formuleren vragen uit de Toerismeopgaven en de vertaling hiervan naar informatieproducten, zoals monitors en onderzoeken binnen
deze opgave en draag je bij aan de verrijking van data en datagebruik.
Als datamanager wordt je onderdeel van een multidisciplinair team met een programmaleider,
omgevingsmanager en kennismanager, afkomstig uit verschillende organisaties.

Taken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiseren van een data-infrastructuur waarbij data vanuit verschillende bronnen
en organisaties wordt gegenereerd;
Inventariseren van alle beschikbare datasets en afspraken hieromtrent binnen de
aangesloten organisaties;
Er voor zorgen dat de data die nodig zijn voor de diverse opgavemonitors
toegankelijk worden gemaakt;
Het verder uitwerken van de gemaakte afspraken en alle werkzaamheden uitvoeren
die een realisatie van de data-infrastructuur voor deze opgave nodig heeft;
Het opstellen van adviezen voor het creëren en organiseren van nieuwe data die
door verschillende organisaties ‘opgehaald’ gaan worden.
Organiseren van overleggen tussen dataleveranciers en data-analisten van de
betrokken organisaties;
Indien nodig inkoop van data realiseren en contracten daartoe voorbereiden;
Opleveren van voortgangsrapportages voor de programmamanager;

•

Bijdragen aan het meerjarenontwikkelplan voor deze opgave en de toekomst van het
datamanagement daarbinnen.

We zoeken iemand die:
•
•
•
•
•

Ervaren is om vanuit deze rol verschillende mensen en organisaties aan te sturen;
Ervaring heeft met datamanagement en de verbinding kan leggen tussen de
‘datawereld’ en de kennis- en monitoromgeving;
In staat is mensen en organisaties aan te spreken op gemaakte afspraken en
resultaten;
Blij wordt van het organiseren van data om daar zoveel mogelijk informatie van te
maken;
Zorgt voor een goede informatievoorziening richting de programmanager.

Wat we bieden:
Een boeiende en afwisselende opdracht voor gemiddeld 12 uur per week binnen een team van
maatschappelijk betrokken mensen. Het aantal uren is flexibel waarbij aan de start van de
opdracht mogelijk meer dan 12 uur per week nodig is. Vergoeding voor deze opdracht gaat op
basis van jouw uurtarief. De opdracht tot 1 januari 2024. Ook detachering behoort tot de
mogelijkheden.

Informatie en reageren
Ben jij degene die we zoeken of ken je zo iemand? Stuur voor 11 september 2022 je
motivatiebrief met CV naar info@fsp.nl o.v.v. Opdracht Datamanager. Vermeld hierin ook je
uurtarief (inclusief kosten en exclusief btw) en de datum vanaf wanneer je beschikbaar
bent. Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Erik de Swart,
Programmaleider ‘Toeristische Kennis voor de Toekomst’ (06 50 98 95 02).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

