
Process Mining Consultant 

Binnen ons Data Analytics & Science team zijn we ook specifiek op zoek naar Process Mining 
consultants. Bright Cape heeft de voorkeur als adviseur voor zowel grote (bijv.Celonis, ProcessGold) 
als kleinere (bijv.PAF, Disco) tools. We begeleiden klanten tijdens het hele traject: van het bepalen of 
& waar Process Mining waarde kan toevoegen, tot en met de implementatie. We staan te popelen 
om ons toch al indrukwekkende klantenbestand uit te breiden en willen dat jij er deel van uitmaakt! 

We hebben vacatures open in ons kantoor in Amsterdam en Eindhoven, dus kies degene die u het 
beste uitkomt! 

Ervaring met een van de Process Mining-tools heeft de voorkeur, maar is niet vereist - zolang je maar 
leergierig bent. 

Jij bent 

 Iemand met oog voor detail en een drive om de betekenis achter data te achterhalen 
 Een geweldige communicator 
 Een kritische en snelle denker 
 Innovatief en creatief 
 Gedreven om meer te leren 

Jij hebt 

 De kracht om complexe zaken op een eenvoudige manier uit te leggen 
 Ervaring met het vertalen van complexe data naar zinvolle inzichten 
 Een achtergrond in Data Science / Wiskunde / Econometrie / Analytics of een gerelateerd 

vakgebied 

Voorkeur (maar niet verplicht): 

 Kennis van één of meerdere Process Mining tools 
 Ervaring met een scripttaal zoals R / Python 
 Kennis van het opvragen van talen zoals SQL en databasesoftware, zoals SAP / SAS Wij 

bieden 

Wij bieden 

 Een ondernemersomgeving waarin je wordt gehoord 
 Vrijheid om te doen waar je van houdt 
 Een innovatieve omgeving. 
 We heroverwegen en vormen het veld van Experience Design. 
 Goede arbeidsomstandigheden 
 Geweldige collega's 
 Jaarlijkse skireis (die we aftellen tot het moment dat we terugkomen) 

Neem contact op 

Uitdaging geaccepteerd? Nieuwsgierig om meer te leren over Process Mining? Dan willen we jou 
graag ontmoeten! Klik op APPLY and stuur ons je motivatie en CV. We nemen gauw contact op. 

 

 



Wie we zijn? 

Gemotiveerd, toegewijd en enthousiast over wat je doet? Heb jij een datagedreven mindset en wil je 
dit in de praktijk brengen in een energiek en daadkrachtig team? Stop met zoeken, want we hebben 
een match. Wie we zijn? Bright Cape is een klein & big data adviesbureau gevestigd in Eindhoven & 
Amsterdam met een Europees bereik. Extract, Embed, Educate is wat we doen. Haal waarde uit de 
gegevens van onze klanten, integreer (door Bright Cape gepatenteerde) oplossingen in de processen 
en het bestuur van onze klanten en leer ze vertrouwd te raken met data-analyse en onze 
oplossingen. 

Kort gezegd: we helpen bedrijven hun omzet te verhogen, hun kosten te verlagen en hun 
procesefficiëntie te verhogen door middel van Data Analytics & Science, Data Driven Experiences 
(DDEX) en Process Mining. Daarnaast werken we constant aan diverse indrukwekkende Europese 
innovatieprojecten die hebben geleid tot verschillende innovatieve producten. 

De medewerkers van Bright Cape zijn zeer divers, maar delen hun enthousiasme voor nieuwe kansen 
en een positieve manier van denken. We waarderen ook onze teamuitjes, ‘VrijMiBo's’, kerstfeest, 
familiedag en vooral onze jaarlijkse ski-reis. 

Contactpersoon: Ivo Schutz 
Email: i.schutz@brightcape.nl 


