Data Scientist
Als data scientist bij Bright Cape opereer je in de voorhoede van innovatie. We zijn constant op zoek
naar nieuwe toepassingen en technieken die ons helpen data te vertalen om betekenis en waarde te
creëren voor onze producten en klanten. Je opereert binnen onze multidisciplinaire teams of geeft
onze klanten het beste advies en toepassingen van data science. Je zult niet alleen zijn op deze reis.
Bright Cape heeft veel data-analisten of wetenschappers, waarmee je gaat samenwerken en die
bereid zijn om over je ideeën te brainstormen.
Bij Bright Cape streven we ernaar de uitdagingen van onze klanten aan te gaan in het hele spectrum
van data science. Om enkele van de onderwerpen op te sommen waaraan onze data scientist het
afgelopen jaar hebben gewerkt:







Process Mining
Gebruik van Machine Learning-algoritmen bij predictive maintenance
Text mining en sentiment analyse om sociale netwerken te analyseren
Ontwikkeling van voorspellende prijsmodellen
Gebruik van clustering / niet-gecontroleerde classificatiemodellen om belangrijke
consumentengroepen te identificeren
Kwantificering van de impact van marketingcampagnes met behulp van econometrische
methoden

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





Een ondernemer met een commerciële instelling
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
Ruime ervaring met een scripttaal zoals R / Python
Een achtergrond in Data Science / Wiskunde / Econometrie of een gerelateerd vakgebied

Voorkeur (maar niet verplicht):




Ervaring met algemene talen zoals Java / C # / C ++
Kennis van het opvragen van talen zoals SQL en databasesoftware, zoals SAP / SAS
Kennis van tools zoals Process Mining

Wij bieden





Een ondernemende omgeving waarin je wordt gehoord
Vrijheid om te doen waar je van houdt
Een innovatieve omgeving. We gebruiken datawetenschap om veel domeinen opnieuw te
bekijken en vorm te geven
De mogelijkheid om te blijven leren




Geweldige collega's en een jong dynamisch team
Jaarlijkse skireis (die we aftellen tot het moment dat we terugkomen)

Neem contact met ons op
Uitdaging aanvaard? We ontmoeten je graag! Klik rechts op solliciteren en laat je motivatie en CV
achter. We nemen spoedig contact met je 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: Jochem Hilberink
Email: j.hilberink@brightcape.nl

