
 
 

  

IT Data Manager  
 
 
Het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA) is een beroepsorganisatie 
die 12.000 leden en 4.500 stagiairs telt. De belastingadviseur en de accountant spelen een 
belangrijke rol binnen de bedrijfswereld als adviseur van zowel grote als kleine ondernemingen 
en organisaties. De taken van het ITAA zijn heel divers. In de eerste plaats behartigt het Instituut 
de belangen van zijn leden en stagiairs en staat het ITAA in voor het bijhouden van het openbaar 
register.   
 
Het ITAA is dan ook op zoek naar een nieuwe collega die de Cel IT zal versterken 

 
Functie 
 
Je takenpakket bestaat in het bijzonder uit volgende taken: 
 
• onderhoud en optimalisatie van onze databases 
• controles implementeren om datakwaliteit te garanderen. 
• gegevens controleren op inconsistenties of afwijkingen die de analyseresultaten kunnen 

vertekenen 
• rechten beheren op databaseniveau 
• procedures stroomlijnen voor het verzamelen en analyseren van gegevens om snelle 

toegang tot de meetgegevens te garanderen. 
• alles documenteren die betrekking heeft op databases 
• de data architectuur herzien en aanpassen 
• optimaliseren van het ledenportaal 
• communiceren met de IT verantwoordelijke 
 
U zal ons helpen gegevens te verzamelen, te beheren, te analyseren en toe te passen op 
onze dagelijkse activiteiten.  
Wij zijn op zoek naar een analytisch professional die gedijt op de mogelijkheid om gegevens 
te verzamelen en te beoordelen,  
Wij hebben iemand nodig die aanbevelingen kan geven op basis van zijn of haar evaluatie 
van de verzamelde gegevens en bij te sturen indien nodig. 
Daarnaast zal u instaan voor de optimalisatie van de huidige data architectuur. 
U wordt ondersteund door een extern IT team. 

 
 

Profiel 
 
Wij zoeken iemand met volgende competenties en vaardigheden:  

 
• Je bent goed tweetalig (NL/FR) 

• bachelorsdiploma computerwetenschappen, computertechniek of een verwant vakgebied 
vereist 

• 5+ jaar ervaring in gegevensbeheer of -analyse 
• ervaring met SQL-databases en Microsoft CRM 
• programmeren in .NET framework (C#) omgeving 
• kennis en ervaring m.b.t. data architectuur 
• vermogen om te werken met grote datasets zal u helpen in deze positie 



 

• uitstekende organisatorische vaardigheden 
• mogelijkheid om conclusies uit grote gegevensreeksen te extrapoleren 
• je bent stressbestendig en stelt je flexibel op 
• je bent resultaatgericht en gaat nauwkeurig te werk 

 
 

Aanbod 
 

• het Instituut biedt kandidaten de mogelijkheid om door te groeien in de functie in een stabiele 
en prettige omgeving en biedt ook een aantrekkelijk salarispakket (maaltijdcheques, 
hospitalisatie- en groepsverzekering, ...) 

• het kantoor is gelegen in het centrum van Brussel (vlakbij een treinstation), vlot bereikbaar 
met het openbaar vervoer. 

• een job met een uitstekend “work-life”-evenwicht. 
 

Interesse 
 
Word jij onze nieuwe collega? Stuur je sollicitatiebrief + C.V. naar ITAA, t.a.v. Valérie Clesse, 
valerie.clesse@itaa.be. 
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