Puzzel jij graag met data? Vind jij het leuk om klanten verder te helpen?
Kan jij gegevens omzetten in een passend antwoord? Bouw jij mee aan interactieve dashboards en
leer jij neurale netwerken te maken om nieuwe inzichten te verkrijgen?

Data Analytics Consultant
Als Data Analytics Consultant binnen DataQuest heb je veel contact met opdrachtgevers. Je
combineert bedrijfsspecifieke interne gegevens met externe gegevensbronnen om tot nieuwe
inzichten te komen die de klant verder helpen. Hierbij is het gezamenlijk vinden van de juiste vragen
én oplossingen altijd één van de belangrijkste doelen en uitdagingen van een project. Na het
beantwoorden van de (juiste) vragen, zullen nieuwe vragen opkomen die steeds complexer worden
van aard. De verhoogde complexiteit biedt meer ruimte voor geavanceerde data-analyse waarbij wij
altijd de nieuwste technieken proberen in te zetten (zoals bijvoorbeeld neurale netwerken).

Wat bieden wij jou bij DataQuest:
•
•
•
•
•
•

Werken in een hoog opgeleid, jong en enthousiast team van kwantitatieve specialisten met
een informele cultuur; jouw stem en visie draagt bij aan het succes van DataQuest.
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door het volgen van een opleiding.
Uiteenlopende projecten bestaande uit het ‘echte’ werk.
Flexibele werktijden en uitdagende projecten voor een divers portfolio aan klanten uit
verschillende industrieën zoals retail en energie.
Een kantoor op een toplocatie in Amsterdam.
Een marktconform salaris, laptop, telefoon, OV kaart (1e klas), bonus en een winstdeling.

Wat vragen wij van jou als Data Analytics Consultant:
•

•
•
•
•

Een (bijna) afgeronde MSc. of PhD. in een kwantitatieve studierichting met "kunstmatige
intelligentie" (econometrie, actuariële wetenschappen, wiskunde, natuurkunde of
aanverwante studies).
Aantoonbare kennis en interesse in programmeren en analyseren van grote hoeveelheden
data m.b.v. Python, R, Matlab
Enige kennis van machine-learning-technieken en platformen als Hadoop en Spark wordt op
prijs gesteld.
Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands & Engels. Je
kan complexe vraagstukken op een heldere manier uitleggen, ook aan klanten.
Competenties: voor ons team zijn wij op zoek naar sociale teamspelers met uitstekende
planningsvaardigheden. Je bent in staat om zowel in teamverband als zelfstandig aan een
opdracht te werken. Verder beschik je over hoog probleemoplossend vermogen en bent in
staat hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Daarnaast ben je doelgericht, analytisch en
accuraat.

Over DataQuest
DataQuest is een Nederlandse adviesbureau gespecialiseerd in het stellen van vragen die met data
beantwoord kunnen worden. Uiteindelijk helpen we onze klanten hun bedrijfsmodel te verbeteren
en hun omzet en winstgevendheid te vergroten. We bereiken dit door big data en voorspellende
analytische modellen te gebruiken die uitleggen wat er gaat gebeuren, en door aangepaste tools te
ontwikkelen die inzicht geven in business intelligence.

DataQuest is een dochteronderneming van RiskQuest: een toonaangevend risico-adviesbureau
gespecialiseerd in de financiële sector. Het heeft een team van ruim 20 consultants. Onze
consultants combineren state-of-the-art kwantitatieve technieken met een sterke zakelijke intuïtie
en gezond verstand. Bovendien beschouwt DataQuest duidelijke communicatie die cruciaal is voor
succes. Onderlinge sociale contacten en een informele werksfeer met veel individuele vrijheid vinden
we belangrijk. Hierdoor wordt je snel een onderdeel van een hecht team.

Interesse in de vacature Data Analytics Consultant?
Stuur jouw motivatie, CV en cijferlijst naar recruitment@riskquest.com.
Voor vragen over het sollicitatie proces kun je contact opnemen met Jiske Scherpenborg op
+31639138666.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

