JUNIOR DATA SCIENCE ANALYST AMSTERDAM
THE NETHERLANDS - NORTH

AT A GLANCE
Specialization: Financial Services – Quantitative Research & Data Analysis
Contract: Fixed
Level: Junior

FUNCTION
Junior Data Science Analyst

KEY RESPONSIBILITIES

REQUIRED SKILL SET

Dit is je kans om aan de slag te gaan binnen een nieuwe tak bij een jong en dynamisch bedrijf!
Heb jij kennis van de programmeertalen SQL, SAS, R of Python? Ben jij innovatief, ondernemend
en analytisch? En ben jij voor minimaal 32 uur per week beschikbaar? Lees dan deze vacature
om meer te weten te komen.
Junior Data Science Analyst
Onze klant is gespecialiseerd in het adviseren en ondersteunen van verzekeraars en
pensioenfondsen op het gebied van Risk management en van oudsher Compliance. Zij werken
met een professioneel team bestaande uit actuarissen en risk consultants. Momenteel zijn zij
bezig een nieuwe tak op te richten op gebied van data science, met als doel extra diensten en
inzichten leveren aan hun klanten. Bijvoorbeeld: Door het analyseren van deze data kan
voorspeld worden hoe groot de kans is dat er een storm over Nederland woedt en inzicht
verkregen worden waar waarschijnlijk het meeste schade zal zijn en hoeveel een verzekeraar
hiervoor moet uitkeren.
De functie
Heb jij affiniteit met financiële data en lijkt het je interessant om meer te leren over de financiële
sector? Bij dit bedrijf ga je binnen een nieuwe tak aan de slag als Jr. Data Science Analyst. Je
werkt samen met een team professionals aan opdrachten voor verschillende opdrachtgevers op
gebied van schadeverzekeringen. De werkzaamheden verschillen per opdracht en kunnen
bestaan uit data verzamelen en opslaan, exploratie, modelleren en het implementeren van deze
inzichten.
Wat biedt het bedrijf
Zij bieden een uitdagende functie als Jr. Data Science Analyst binnen een hecht team
professionals als onderdeel van een ambitieuze en gedreven organisatie. Hier werken betekent
jezelf ontwikkelen op het gebied van data analyse en consultancy. Hiernaast krijg je de
mogelijkheid om mee te bouwen aan een geheel nieuwe tak binnen het bedrijf. Het is een jonge
en dynamische organisatie waarbij persoonlijke en professionele groei centraal staat. Daarnaast
bieden zij uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Het profiel
Wie zoeken wij?
●
●

●

●
●
●

Je bent iemand met een kwantitatieve opleiding en met affiniteit voor de financiële wereld;
Je bent iemand met sterke persoonlijke vaardigheden: analytisch, adviesvaardig, resultaatgericht,
innovatief en ondernemend;
Je pakt nieuwe dingen snel op en hebt redelijke kennis van de programmeertalen SQL, R, SAS of
Python;
Je hebt affiniteit met programmeren en advies geven;
Door je sterke communicatieve vaardigheden ben je een sparringpartner voor je collega’s en klanten;
Je bent voor minimaal 32 uur per week beschikbaar

Interesse?
Spreekt deze rol jou aan? Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jonne
Mostert via jonne@vyeprofessionals.nl of 020-5141409.

