SENIOR DATA SCIENTIST - AMSTERDAM
THE NETHERLANDS - WEST

AT A GLANCE
Specialization: Quantitative Marketing, Data Analytics & Intelligence
Contract: Fixed
Level: Senior

FUNCTION
Senior Data Scientist

KEY RESPONSIBILITIES

REQUIRED SKILL SET

Onze klant
Bij onze klant helpt u data-driven oplossingen te realiseren die een directe impact hebben op de
business van onze klanten. U werkt rechtstreeks samen met eerstelijns strategieconsultants en
digitale outperformers om echte impact te creeëren. Onze klant biedt u een duidelijk groeipad
van Associate naar Partner. Dit bedrijf heeft een jong en enthousiast team van zeer
professionele consultants en specialisten. Ze zijn gedreven, nieuwsgierig, analytisch en streven
voortdurend naar een voorsprong op het gebied van digitale strategie. Dit alles vindt plaats in
een informele en collegiale omgeving in hun zeer karakteristieke kantoor in Amsterdam OudZuid.
Functie
Als technisch leider in data science ben je de technologische expert op het gebied van datainnovatie projecten, gebruik je je vaardigheden om machine learning-oplossingen te ontwerpen,
implementeren en operationaliseren en heb je directe invloed op de strategieën van de klanten
van het bedrijf. Bovendien krijgt u de gelegenheid om teams te beheren, junior collega's te
coachen en verantwoordelijkheid te nemen voor initiatieven die de groei van dit bedrijf mogelijk
maken. Terwijl u tegelijkertijd aan verschillende projecten werkt, helpt u samen met de klanten
van het bedrijf een datagedreven organisatie op te bouwen.
Profiel
Onze klant zoekt mensen met een solide werkachtergrond in data science en data engineering.
Bij voorkeur ervaring als consultant of teamleider voor de ontwikkeling van data science
services. Geschikte kandidaten zijn ondernemend, hebben een relevante academische graad,
beschikken over uitstekende technische, analytische en sociale vaardigheden en kunnen hun
expertise toepassen om duurzame bedrijfsresulatten te creëren en te stimuleren.
Skills
- Machine learning
- Software development (prototyping)
- Statistiek en wiskunde
- Cloud architecture
- Database interfacing
- Team Leadership, Team Building, Personal coaching, Project Management, Teaching,
Presenting, Persuasion

