Vacature: Senior Data Analist
Kaios.ai, 32-40 uur, locatie Bedum en Groningen.
Wil je onderdeel worden van een internationaal, ambitieus startup-team in Kunstmatige Intelligentie
(AI) en ligt jouw focus op dingen gedaan krijgen? Wij zijn op zoek naar een Data Analist met ervaring
met geodata en visuele data.
Wij bieden je de kans om te werken in een innovatieve startup omgeving.
Als een Data Analist zul je logische en fysieke datamodellen initiëren, definiëren, ontwikkelen en
onderhouden voor onze klanten en voor de Kaios.ai-oplossingen. Je staat aan het begin van het
proces om nieuwe oplossingen voor klanten te ontwikkelen. Je maakt deel uit van multidisciplinaire
teams rond bedrijfsinitiatieven, wat betekent dat je de kans krijgt om verschillende organisaties te
zien als consultant.
Werkzaamheden:
• Je beheert grote hoeveelheden gegevens, produceert zowel reguliere als ad-hoc rapporten,
analyses, visualisaties en adviezen.
• Je voert data-analyse en datamodellering uit om verschillende KPI's (key performance indicators)
te verbeteren op basis van de klantvereisten.
• Je kunt op een eenvoudige en begrijpelijke manier complexe gegevens presenteren aan het
management en andere belanghebbenden.
• Je verzamelt vereisten en vraagstukken en vertaalt deze naar oplossingen op maat in
samenwerking met onze Data Scientists en Data Engineers.
Vereisten en kwalificaties:
• Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal, in woord en schrift;
• Een academische opleiding, bij voorkeur in Computer Science, Engineering, Wiskunde,
Natuurkunde, Econometrie of gelijkwaardig.
• Je hebt ervaring met een een focus op geodata, visuele data etc. met een focus op bedrijfs- en
gegevensanalyse. We zoeken geen financieel analist.
• Geavanceerde kennis van SQL, Python of vergelijkbare talen.
• Geavanceerde kennis van een Business Intelligence-tool zoals Tableau, Looker, Excel, Google
Analytics, of vergelijkbaar en goede kennis van een andere tool voor data-analyse zoals R, SPSS, SAS
enz..
• Sterke communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden en een adviserende houding.
• Je beheerst de principes van modelgestuurde datalogistiek en kunt deze toepassen in de praktijk.
• Geavanceerd begrip en ervaring op het gebied van datamanagement, datamodelleringstechnieken,
architectuur en een agile manier van werken.
• Ruime ervaring met tools en methoden voor datamodellering.
• Ruime ervaring met Data Warehousing, Data Modeling, Database Design-vaardigheden.
• Je bent ervaren in het schrijven van zakelijke adviezen en de taal en wensen van de klant
Je bent een generalist binnen het domein voor gegevensanalyse en kunt snel nieuwe hulpmiddelen
en methoden kiezen.
Karakter:
• Je bent pragmatisch, gestructureerd, probleemoplossend en kwaliteitsgericht.

• Je neemt initiatief, maar weet ook wanneer iemand te raadplegen.
• Je werkt graag in een team.
• Je hebt gevoel voor de commerciële kant van dit werk en de behoeften van de klant.
• Je bent comfortabel met het werken in een internationale context.
• Je bent transparant en flexibel en in staat om op operationeel en tactisch niveau te handelen.
• Je hebt goede sociale vaardigheden en kunt effectief communiceren.
• Samenwerkings- en faciliteringsvaardigheden zijn essentieel in deze rol.
• Plannen en organiseren zit in jouw aard.
Wat wij bieden:
Wij bieden een baan bij een startup bedrijf in een innovatieve omgeving gericht op verschillende
markten zowel nationaal als internationaal. Dit biedt kansen om voor én met verschillende klanten
te werken in binnen- en buitenland. Wij zijn een kleine organisatie waar ruimte is voor nieuwe
ideeën en initiatieven.
We streven ernaar onze bestaande producten voortdurend te verbeteren en te werken aan het
bouwen van nieuwe. We hebben de ambitie om snel te groeien. Dit geeft je de kans om
verantwoordelijkheid te nemen en snel te groeien in je persoonlijke en professionele vaardigheden,
evenals in de organisatie.
Wij bieden:
• Een interessante en dynamische functie;
• In een informele en platte organisatie;
• Met een persoonlijke aanpak;
• Een competitief salaris;
• 25 vakantiedagen op basis van fulltime;
• Een pensioenplan;
• Een vast dienstverband indien gewenst.
Dus als jij op zoek bent naar een gevarieerde baan met veel mogelijkheden en ruimte om een scala
aan professionele vaardigheden en interesses te verkennen, laat het ons dan weten door jouw cv en
motivatiebrief te sturen naar jobs@kaios.ai.
Verken de wereld van AI met Kaios.ai
Kaios.ai is een startup in oplossingen voor Kunstmatige Intelligentie met nationale en internationale
klanten. Kaios.ai is opgericht in 2018 en werkt vanuit Bedum en Groningen. We hebben een jong
team van enthousiaste specialisten en we hebben de ambitie om snel te groeien. Met deze groei
krijg je de kans je talenten volledig te ontwikkelen en de wereld van kunstmatige intelligentie te
verkennen.

