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Vacature – OV-bureau Groningen Drenthe
Vind je het leuk om voor een grote organisatie onderzoek te doen? Ben je
vaardig met analyseren? Heb je ruimtelijk inzicht? En ben je een echte
teamplayer? Dan is deze vacature misschien wat voor jou!

Voor het OV-bureau ga je een analyse van de rijtijden van verschillende buslijnen
in Groningen doen. Je gaat op zoek naar afwijkingen en als je die hebt gevonden,
ga je de oorzaak van de afwijking onderzoeken. Met een team van 4 studenten
maak je een analyserapport met de resultaten van het onderzoek.
Het is eenmalig project met als doel om voor de zomervakantie het
analyserapport aan te leveren. Deze kan het OV-bureau gebruiken bij het
vormen en uitvoeren van een mobiliteitsvisie.

Wij zoeken:
● Je bent ongeveer 10 uur per week beschikbaar
● Je bent per direct beschikbaar
● Je hebt kennis van data analyse en/of infrastructuur planning
● Je hebt een frisse blik met vernieuwende ideeën
● Je bent handig met getallen en hebt ruimtelijk inzicht

Ervaring met Excel is een pré.

Het doen van een studie aan de Faculteit Economics and Business of van de
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen is ook een pré.

Wij bieden:
● Een uitdagende baan met veel vrijheid, je kunt zelf bepalen wanneer je

werkt!
● Een kans om relevante werkervaring op te doen.
● Een tijdelijke baan om een mooi zakcentje te verdienen (met kans op

verlenging en verbreding).
● Je komt te werken binnen een team met leuke collega’s die net als jij

gedreven zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan een groter
geheel.
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Het bedrijf:
STUDENT-labs biedt een platform vol kennis, innovatie en een frisse blik om
studenten in de ruimtelijke en commerciële sector te verbinden met bedrijven,
kennis- en onderwijsinstellingen en (semi-) overheden.

Kan jij je vinden in het bovenstaande en ben je geïnteresseerd? Of heb je
vragen? Neem contact op via info@student-labs.nl
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