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Data Scientist
Op het gebied van data ben jij een ware Einstein. Wat is er nu leuker dan data verwerken uit verschillende bronnen en
deze vervolgens omzetten naar bruikbare informatie? Wat jou betreft is het antwoord op die vraag: níets!

Over deze Artificial Intelligence vacature
Als Data Scientist help je opdrachtgevers wegwijs te worden met Big Data, machine learning, data mining en deep
learning. Met behulp van tools als R en wiskundige technieken en statistische modellen, leg jij verborgen data bloot en
help je de klant met end-to-end data-oplossingen. Jij helpt de klant – gedetacheerd op locatie, of vanuit kantoor – van big
data, naar real impact.
Sogeti biedt jou…
Jij krijgt alle ruimte, tijd en faciliteiten om door te groeien. Je gaat zowel je soft skills als je hard skills te verbreden en
verbeteren, blijft altijd up-to-date van de nieuwste technologie. Je kunt intern opleidingen en trainingen volgen, en
technische meetings bijwonen. Daarnaast worden er regelmatig Sogeti-events georganiseerd. Zo leer je je collega's ook
búiten de uitdagende projecten kennen!
Wie ben jij?
Jij hebt een wo-opleiding afgerond en/of een PhD. Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, bent communicatief
vaardig en staat je mannetje bij het geven van presentaties. Je hebt minimaal drie jaar werkervaring als Datascientist,
waardoor je veel ervaring hebt met programmeertalen (denk aan Python, R en Scala), big data (Hadoop, Spark),
machine learning (Random Forest, K-means, Naive Bayes) en deep learning/neural networks.
Waar kan ik aan de slag als Data Scientist?
Sogeti is gevestigd in Vianen, Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Groningen en Capelle aan den IJssel.
Word jij ambassadeur voor het data-vak? Heb jij na het lezen van deze AI vacature zin om aan de slag te gaan?
Solliciteer hier op de functie van Data Scientist.
Vragen over werken bij Sogeti? Neem contact op met onze recruiters via: sollicitatie@sogeti.com of bel naar: +31 (0) 886
606 600. Wil je direct solliciteren op deze baan? Ga dan naar de sollicitatie pagina op sogeti.nl.

