Vacature: Senior Data Scientist
Kaios.ai, fulltime, locatie Bedum en Groningen
Wil jij werken met een internationaal en ambitieus team in een AI-startup en ben je gefocust
op dingen voor elkaar krijgen? Wij zoeken een data scientist met ervaring in het uitrollen van
datagedreven oplossingen in productie. Wij bieden jou de kans om te werken in een
innovatieve startup-omgeving met veel vrijheid en verantwoordelijkheid.
Je zal verantwoordelijk zijn voor het bouwen van end-to-end datagedreven oplossingen voor
onze cliënten in samenwerking met onze data engineers en full-stack ontwikkelaars. Je moet
je prettig voelen bij het snel ontwikkelen van prototypes en het met hulp van teamgenoten
uitrollen van deze oplossingen in productie.
Taken:
● Je ontwerpt end-to-end AI-oplossingen in samenwerking met onze data-engineers en
full-stack ontwikkelaars, in het bijzonder in het domein van computer vision.
● Je ontwerpt complete machine learning/deep learning-pijplijnen (datavoorbereiding,
dataverwerking, training, evaluatie) en plaatst deze modellen in productie.
Vereisten & kwalificaties:
● M.Sc. in Data Science, Computer Science, Artificial Intelligence of vergelijkbaar.
● Aantoonbare ervaring als data scientist, in het bijzonder met computer vision met
gebruik van deep learning of machine learning.
● Ervaring met het uitrollen van ML-modellen in productie, in het bijzonder in de cloud
(AWS, Google Cloud) en/of embedded systemen.
● Ervaring met: Python, Pytorch, Keras, Tensorflow, Scikit-learn, OpenCV,
Scikit-image, Docker, Jupyter notebook.
● Vloeiend in Nederlands en Engels.
Pre’s:
● Ervaring met het verwerken van meerdere databronnen zoals (multispectrale)
afbeeldingen, GIS and LIDAR-data.
● Ervaring met afbeeldingssegmentatie en -klassificatie, objectdetectie.
● Ervaring met: R, (No)SQL databases, full-stack ontwikkeling.
● Ph.D. in deep learning/machine learning/computer vision of R&D-ervaring in
hetzelfde vakgebied.
Persoonlijkheid:
● Je bent een zelfstarter, een probleemoplosser, en je neemt verantwoordelijkheid.
● Je neemt initiatief, maar weet ook wanneer om hulp te vragen.
● Je werkt graag in een team.
● Je hebt een flexibele mentaliteit.
● Je hebt gevoel voor de commerciële kant van het werk, en voor de wensen van de
klant.

Wat wij bieden
Wij bieden een baan in een startup in een innovatieve omgeving, gefocust op verscheidene
markten, nationaal en internationaal. Dit geeft mogelijkheden om voor en met verschillende
klanten te werken, en desgewenst in het buitenland. We zijn een kleine organisatie waar
ruimte is voor nieuwe ideeën en initiatieven.
Wij zijn erop gericht om voortdurend onze bestaande producten te verbeteren en nieuwe te
ontwikkelen. 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, en in de organisatie. We zijn een jong team met de drang om nieuwe
oplossingen te ontwikkelen die Kunstmatige Intelligentie wereldwijd onmisbaar maken!
Wij bieden:
● Een interessante en dynamische functie
● In een informele en platte organisatie
● Met een persoonlijke aanpak
● Competitief salaris
● 25 vakantiedagen
● pensioenplan
● vast contract
Dus als je op zoek bent naar een diverse baan met veel mogelijkheden en ruimte om een
verscheidenheid aan professionele vaardigheden en interesses te verkennen, laat het ons
dan weten door je CV en motivatiebrief te sturen naar jobs@kaios.ai.
Verken de wereld van AI met Kaios.ai
Kaios.ai is een startup in oplossingen op basis van Kunstmatige Intelligentie met nationale
en internationale klanten. Kaios.ai is opgericht in 2018 en werkt vanuit Bedum (Groningen).
We hebben een jong team van enthousiaste specialisten en ambiëren om snel te groeien.
Met deze groei zal je de kans krijgen om je talenten volledig te ontwikkelen, en om de wereld
van Kunstmatige Intelligentie te verkennen, en wellicht te definiëren.

