VACATURE
(Junior) Data Scientist
Bij Zuiver ICT geloven wij erin dat met behulp van nieuwe technologieën als data-analytics, process
analytics, machine learning en software robots de processen snel en drastisch kunnen verbeteren.
Zowel qua proceskosten, doorlooptijd, productiviteit, klantbeleving en tevredenheid van
medewerkers. Met behulp van de nieuwe data gedreven technologieën en methodieken wordt
intelligentie aan de processen zelf toegevoegd en worden deze daardoor zelf ‘slimmer’: Organisaties
zijn daardoor in staat zichzelf steeds beter en sneller aan te passen aan continu veranderende
omstandigheden.
Wij willen ons team graag versterken met een gedreven en gepassioneerde (Junior) Data Scientist.
Heb jij kennis van data en moderne data analyse technieken en heb jij een sterke affiniteit met het
verbeteren van bedrijfsprocessen, dan zoeken wij jou!
Voldoe je aan de eisen en wil je graag jezelf verder ontwikkelen als Data Scientist op het terrein van
bedrijfsprocessen en Intelligent Process Automation, neem dan contact met ons op.
Werkzaamheden
•
•

Ontwerpen, ontwikkelen, testen en implementeren van algoritmes die kunnen worden
ingezet bij het analyseren en ondersteunen van bedrijfs- en technische processen.
Bijhouden ontwikkelingen op het terrein van Data Science en het verder vertalen van deze
ontwikkelingen naar de praktijk van Zuiver ICT.

Opleidingsniveau
•

Een afgeronde Universitaire of HBO (deel)opleiding m.b.t. Data Science, bij voorkeur in
combinatie met een meer algemene opleiding als (technische) bedrijfskunde, financieel
management, supply chain management en logistiek, operations management,
bedrijfskundige Informatica etc.

Kennis- en/of ervaring met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data Mining, machine learning, deep learning.
‘R’ en Python (numpy /pandas).
Talen voor database managementsystemen als (MS)SQL.
Algemene kennis van ERP systemen.
Business Intelligence en data visualisatie tools (ervaring met Power BI is een pre).
Process Mining
Methodieken om bedrijfsprocessen te analyseren en verbeteren als bijvoorbeeld Lean Six
Sigma.
Werken in projecten.
Realiseren van concrete business value uit data analyses.
Het geven van presentaties.

VACATURE
Vereiste kerncompetenties:
•
•
•
•
•
•
•
•

Resultaatgericht;
Sterk analytisch;
Vertalen business vragen naar concrete oplossingen;
Organisatiebewustzijn;
Gepassioneerd zijn over data en werken met data;
Klantgericht;
Mondeling en schriftelijk communiceren;
Professioneel presenteren.

Overige Gegevens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam organisatie : Zuiver ICT B.V.
Adres: Smederijstraat 2
Plaats : Breda
Website : www.zuiverict.nl
Contactpersoon : De heer Rob van de Coevering
Emailadres : rvdcoevering@zuiverict.nl
Telefoonnummer contactpersoon : 0031 (0)6-54356523
Startdatum : Q4 2019
Aantal jaren werkervaring : 0 - 2
Arbeidsvoorwaarden : marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.

