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Research Data Coördinator 

Foundation for Auditing Research 
 

(Fulltime, parttime mogelijk indien gedeeld met een collega) 
 

 
De Foundation for Auditing Research (FAR) is een jonge organisatie met een grote missie. Jij hebt 
de kans om samen met het FAR team de organisatie stevig te verankeren in het snijvlak van weten-
schap en praktijk. Daar is lef, vastberadenheid en een brede horizon voor nodig.  
 
Tegelijk is FAR een klein team, waar samenwerking en een persoonlijke benadering hoog in het 
vaandel staan. In deze functie ontwikkel je skills op het gebied van projectmanagement en databe-
heer, en leer je soepel manoeuvreren in een complexe multi-stakeholder omgeving.  
 
 
Wat is de uitdaging? 
 
Als Research Data Coördinator geef jij uitvoering aan het Data Gathering programma. Dat betekent 
dat jij verantwoordelijk bent voor een goede ontsluiting en overdracht van onderzoeksdata van de 
kantoren naar de onderzoeksteams. Daarvoor heb je dagelijks contact met zowel de firma’s als de 
onderzoeksteams om planning en status af te stemmen en inhoudelijke vragen te beantwoorden. 
Tevens zorg je voor een juiste datatransitie, in samenwerking met onze partner Centerdata. De 
datavoorziening vanuit publieke bronnen is een belangrijke dienstverlening van de FAR, deze orga-
nisatie ligt volledig in jouw handen. Ons team van studentassistenten helpt je daarbij. Als Research 
Data Coördinator rapporteer je aan de Research Program Manager, met wie je ook nauw samen-
werkt. 

 
 

Wat ga je doen? 
 
• onderhoudt dagelijks contact met samenwerkingspartners aangaande de projectvoortgang en 

inhoudelijke vragen  
• verwerkt datasets volgens het FAR protocol 
• beheert het Public Data gathering programma 
• stuurt ons team van studentassistenten aan, die helpen bij de (publieke) dataverzameling 
• helpt mee met het opbouwen en beheren van een database 
• stelt regelmatig statusupdates op en communiceert deze met onderzoekers en kantoren  
• assisteert de Research Program Manager door analyses en rapportages op te stellen 
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Wie ben jij? 
 
• Relevante afgeronde HBO of WO opleiding 
• Tijdens je opleiding heb je vaardigheden met betrekking tot dataverzameling en -structurering 

opgedaan 
• Bij voorkeur enkele jaren werkervaring bij een onderzoeksgedreven organisatie  
• Affiniteit met financiële verslaggeving of bent bereid hierover te leren  
• Ervaring met het aansturen van een team of eerder junior teamleden gecoacht 
• Zeer nauwgezet, servicegericht en besluitvaardig 
• Neemt graag verantwoordelijkheid en werkt zelfstandig 
• Kan moeiteloos helder communiceren met zeer diverse partijen 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
• Uitstekende Excelvaardigheden  
• Ervaring met Python, Excel VBA of Stata is een pré 
 
 
Waar kom je te werken? 
 
Je gaat werken in een klein, gemotiveerd en betrokken team dat nauw samenwerkt om FAR’s 
maatschappelijke ambitie te realiseren. 
FAR is een autonome onderzoeksinstelling die onderzoek faciliteert naar factoren die bepalend zijn 
voor de controlekwaliteit, en kennisdeling op dat gebied bevordert. Het doel van de Foundation for 
Auditing Research is om beleid te voorzien van wetenschappelijke inzichten en de academische 
gemeenschap te verrijken met vruchtbaar onderzoek. Het instituut zet onderzoeksvragen uit en 
nodigt internationale onderzoeksgroepen uit deze onderzoeken uit te voeren. De FAR coördineert 
de data verzameling bij de 9 grootste accountantskantoren en stelt deze en soms ook fondsen ter 
beschikking aan de onderzoeksgroepen om hun projecten uit te voeren. De FAR is daarmee een 
unieke samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Raadpleeg voor meer informatie onze websi-
te: http://foundationforauditingresearch.org/ 
 
 
Wat bieden wij? 
 
Je komt in dienst van Nyenrode Business Universiteit. Het salaris op basis van een fulltime dienst-
verband betreft minimaal €2.643,- en maximaal €3.544,-, afhankelijk van opleiding en ervaring 
(Schaal 8). Daarnaast heb je 30 vrije dagen (met de mogelijkheid om met vijf dagen uit te breiden) 
en een vaste eindejaarsuitkering van minimaal 5,1% (over jaarsalaris en vakantiegeld). 
 
 
Enthousiast geworden? 
Ben je enthousiast? Dan ontvangen wij graag je reactie door middel van een motivatie en een cur-
riculum vitae. Voor vragen over deze vacature neem je contact op met Jeanine Lemstra (Director of 
Operations) via jeanine.lemstra@foundationforauditingresearch.org of bel +31 6 3745 0247  
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