Afstudeerstage Data Science
Locatie: Amsterdam/Delft
Koning & Hartman zoekt een masterstudent die bij ons zijn afstudeerstage wil doen.
Koning & Hartman is al jaren bezig met de ontwikkeling van slimme oplossingen voor haar klanten binnen de
telecom, industrie en infrastructuur. Met ruim 600 medewerkers zijn wij een uniek technologiebedrijf in openbaar
vervoer, water, energie, overheid, maakindustrie (OEM), voedingsmiddelenindustrie, farmacie, openbare orde &
veiligheid en financiële dienstverlening. Met onze technische oplossingen en diensten gaan wij inspelen op de
digitale revolutie die in de telecommunicatie en industrie veel teweeg brengt. Naast het leveren van producten en
systemen, willen wij hiermee ingaan op de toenemende vraag naar Cloud-oplossingen, Internet of Things en Big
Data.Koning & Hartman werkt samen met vooraanstaande partners zoals Microsoft, Intel en Motorola, en levert
technische oplossingen aan grote multinationals. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam, de overige kantoren in
Delft, Veenendaal en Vilvoorde (België).
De functie
Als je bij ons je afstudeerstage komt doen, zal je aan het werk gaan met verschillende consultants en Young
Professionals van Koning & Hartman. Jij zult onderzoeken hoe Koning & Hartman in de toekomst diensten kan
aanbieden aan de hand van data analyse. Het gaat hierbij niet alleen om puur analyse, maar ook om de implicaties
die het vergaren van grote data sets met zich meebrengt en de mogelijkheden voor Koning & Hartman in de nabije
toekomst. Deze opdracht is een mooie kans om analytische vaardigheden te combineren met jouw eigen visie en
daarmee betrokken te zijn bij de opzet van een geheel nieuwe dienstverlening. Indien er een wederzijdse klik is
bestaat de mogelijkheid om na de stageperiode door te stromen in ons 2 jarig Young Professionals Programma.
Wat ga je doen?



Een plan ontwikkelen om data analyse aan te kunnen bieden aan onze klanten
Meedenken in het daadwerkelijk opzetten van een geheel nieuwe dienstverlening



Tijdens de ontwikkeling technische en structurele verbeteringen bedenken en implementeren n.a.v. data
analyse

De eisen


Een masterstudent Data Science/Econometrie/Business Analytics/Informatica/gerelateerde technische



studie
Kennis van Python, R, SQL en andere relevante programmeertalen




Analytisch vermogen en ondernemende vaardigheden
Kennis van diverse analysetools en de nieuwsgierigheid om nieuwe tools te verkennen




Een enthousiaste, flexibele en gedreven houding
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Wat bieden wij?
Een uitdagende afstudeerstage met goede begeleiding en binnen een dynamische en jonge bedrijfscultuur.
Daarnaast bieden wij doorstroommogelijkheden aan in een 2-jarig traineeship. Tot slot zul je een leuke
stagevergoeding ontvangen, smartphone en een laptop om mee te werken.

Reageren?
Je sollicitatiebrief en cv kun je mailen naar denise.vancappelle@koningenhartman.com, t.a.v. Kim Lensink (Senior
HR consultant).

