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Dit is jouw kans om te werken bij één van de snelst groeiende mediabedrijven van Nederland. 
 
Ocean Outdoor Nederland is marktleider in Digital-Out-of-Home (lees: DOOH), een specialisatie binnen 
Out-of-Home. Ongetwijfeld ben je ons al heel vaak tegengekomen, wij hebben namelijk een landelijk 
netwerk van 190 locaties en 331 groot formaat schermen langs snelwegen, rondom het openbaar 
vervoer, in winkel- en stadscentra. Wij werken daarbij intensief samen met adverteerders, mediabureaus 
en reclamebureaus die gebruik maken van onze schermen.   
Wil jij ook dat jouw werk dagelijks wordt opgemerkt door miljoenen mensen en wil je werken vanuit een 
inspirerende werkomgeving uitkijkend over Amsterdam in een superleuk team, dan is Ocean Outdoor 
jouw bedrijf!   
 
Ocean Outdoor Nederland is onderdeel van Ocean Outdoor Limited met vestigingen in het Verenigd 
Koninkrijk, Zweden, Finland, Denemarken en Duitsland.  
 
Ter uitbreiding van ons team in Amsterdam zijn wij per direct op zoek naar een 

 

(Senior) Data Analist 

De functie: 

Data is één van de kern fundamenten binnen Ocean. Als (Senior) Data Analist krijg je de kans om hier een 
belangrijke rol in te gaan spelen. Ocean is op zoek naar iemand die de data fundamenten van de 
organisatie verder kan gaan professionaliseren en proactief meedenkt over hoe wij thought-leader 
blijven binnen de wereld van outdoor media. Je gaat werken met een veelheid aan (data)bronnen en 
systemen en zorgt dat deze op de juiste plek staan, op elkaar aansluiten en geen fouten bevatten.  Dit 
vormt de basis voor veel van de processen maar ook de inzichten in de organisatie. Ook het werken aan 
data automatiseringen, ETL processen en signaleren van verbeteringen in de processen en systemen 
horen bij de functie. Ontwikkeling en vooruitgang drijft jou als persoon.  

De data is afkomstig van verschillende reeds opgeleverde big data projecten. Zo heeft Ocean onder 
andere een groot sensor netwerk, dat realtime performance data levert over >300 schermen. We 
hebben een state of the art Audience Data Platform genaamd “Columbus” en we beschikken over een 
hoogwaardig content management systeem met Proof of Play rapportages. Al deze bronnen leveren 
een onuitputtelijke hoeveelheid data wat moet worden verwerkt en moet leiden tot verbeterde 
inzichten en processen. 

Hoe vul je deze rol in? 

Je onderhoudt en implementeert de datastrategie binnen Ocean, je vraagt de databehoefte van de 
verschillende afdelingen binnen de organisatie en weet deze door te vertalen naar oplossingen die 
verder gaan dan dashboards alleen.  Je betrekt, informeert en onderricht de verschillende teams binnen 
Ocean en enthousiasmeert ze in het zelfstandige gebruik van de data gedreven oplossingen. Jouw scope 
is veel breder dan slechts één specifieke afdeling, je hebt nauw contact met de hele business en vertaalt 
behoeftes door in inzichten, adviezen en concrete oplossingen.  

Je maakt onderdeel uit van het Innovation team en rapporteert aan de Head of Innovation.  
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De kandidaat: 
Wij zijn op zoek naar kandidaten die zich herkennen in het volgende profiel:  
 
• Je beschikt over universitair werk en denkniveau, en hebt een opleiding afgerond in een relevante 

richting. 
• Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol. 
• Je beheerst SQL en Python. 
• Je hebt ervaring met BI platformen, bij voorkeur Sisense. 
• Je hebt geen moeite om een nieuwe API-verbinding te leggen. 
• Je bent communicatief en hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in 

woord en geschrift. 
• Je weet de grote vrijheid om te zetten in een helder plan, en voert dit uit. 
• Je bent ondernemend, leergierig, nieuwsgiering en kan snel schakelen. 
• Je bent collegiaal en werkt planmatig en zelfstandig. Ook onder tijdsdruk. 

Wat biedt Ocean: 

• De voordelen van een internationaal bedrijf, met de snelheid en daadkracht van een jongere 
onderneming. 

• Veel vrijheid in taken en projecten. 
• Een marktconform salaris en een bedrijfsbreed incentive programma. 
• 25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld. 
• Macbook Pro en telefoon van de zaak.  
• Een prachtig kantoor met indrukwekkend uitzicht in Amsterdam Zuid. 
• Lunch wordt dagelijks verzorgt op kantoor.  
• Meerdere keren paar jaar organiseren wij team events en borrels.  
• Flexibele werktijden en plekken zijn mogelijk. 
• Mogelijkheden tot opleidingen en doorgroeien zodat jij je blijft ontwikkelen. 

Reacties: 
De werving en selectie van kandidaten voor deze functie verloopt via Daan Krijnen. 

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op via telefoonnummer 
06 202 47 203. Direct solliciteren kan natuurlijk ook. Stuur daartoe je motivatie en CV onder vermelding 
van ‘Senior Data Analist aan HR@oceanoudoor.nl. We zien je reactie graag tegemoet.  

 

 


