Toe aan een frisse start bij Friss?

We zoeken ambitieuze dataminers die ons kunnen helpen met het bouwen van profielen en modellen op
de omvangrijke datasets, zodat het voorspellende vermogen van ons softwareproduct nog beter wordt.
FRISS biedt een totaaloplossing voor fraud, risk & compliance voor verzekeraars en geldverstrekkers.
Met haar Software as a Service oplossingen is FRISS marktleider in Nederland en heeft haar terrein
vergroot tot Europa. FRISS is gevestigd in het inspirerende pand ‘Creative Valley’, centraal gelegen op
bedrijventerrein Papendorp in Utrecht.
Je opdracht
Friss heeft een uitgebreid aantal opdrachten voor ogen op gebied van fraudedetectie en
risicomanagement. De opdrachten van Friss spelen zich vooral af op het technische vlak, waarbij de
volgende onderwerpen kunnen terug komen: Portefeuille waarde analyse/optimalisatie, Outlier detectie,
Projectie van resultaten richting de toekomst, Scenario analyse, Social network analysis en Textmining.
De opdrachten zullen zich veelal voor of in samenwerking met klanten van Friss afspelen. De klanten
van Friss zijn zeer divers en opereren in verschillende sectoren, zoals verzekeringen (zowel leven,
schade, zorg als pensioen), hypotheken, bancair, creditcards en sociale zekerheid.
Jij hebt de volgende talenten en ambities
• Opleiding: je doet nu een wetenschappelijk of hbo studie Informatica, Artificiële Intelligentie en/of
statistiek;
• Je bent wiskundig goed onderlegd met kennis van informatica / informatiesystemen;
• Je hebt interesse in dataminen en/of het bouwen van statistische modellen en profielen;
• Je bent op de hoogte van moderne datamining technieken en goed thuis in moderne toepasbare
statistiek zoals bv ‘R’, Weka, Microsoft Analysis Server of andere pakketten;
• Je voert datamining onderzoeken uit op de aanwezige data. De resultaten zet je om in
profielen/modellen;
• Je bent in staat om data te analyseren en te bewerken. Ervaring met SQL en databasetools is
een pre (MS SQL Server, MySQL, Cognos, Microsoft business object, OLAP is een pré)
• Je bent leergierig en vindt het leuk om in een jong en dynamisch team te werken.
Nieuwsgierig?
Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij je uit om te
solliciteren. Neem contact op via 030-7670352 of mail je motivatie en cv naar vacature@friss.nu.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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