Onze data-oplossingen leveren publieke waarde
Word jij ook enthousiast om je kennis in te zetten bij het oplossen van uitdagende,
maatschappelijke vraagstukken? Vind je het interessant om datasets te analyseren op een
vraagstuk waar echt iets op het spel staat? Dan is Ynformed jouw afstudeerplek. Bij ons lever
je als afstudeerder een oplossing voor één van onze opdrachtgevers. Dat betekent dat je
onder onze supervisie gaat afstuderen, waarbij we proberen om samen tot een
implementeerbare oplossing voor een opdrachtgever komen.

Afstuderen bij Ynformed
Als afstudeerder ben je onderdeel van ons team en werk je één op één samen met een van
onze projectleiders. Ons kantoor is gelegen in het centrum van Utrecht en is gevestigd in een
karakteristiek pand. Je draait gedurende je afstudeeronderzoek mee in onze organisatie en
zo neem je onder andere deel aan onze wekelijkse start-up. Onze ervaring is dat dit een
succesformule is: onze afstudeerders behalen excellente resultaten. Afhankelijk van je
onderzoek ontvang je bij ons een prima stage- en reiskostenvergoeding.

Ynforme d | R a mst ra a t 27, 358 1 H D U t re c ht | www. ynf orme d. nl

Afstudeeronderwerpen zijn concrete projecten in domeinen als onderwijs, handhaving,
veiligheid, mobiliteit & evenementen, wonen & vastgoed, werk, sport, duurzaamheid,
klantretentie, sociaal domein of zorg. Kijk op www.ynformed.nl wat wij momenteel al
realiseren binnen deze domeinen. We staan natuurlijk open voor eigen inbreng van data
science-opdrachten. Wij beoordelen vervolgens de maatschappelijke relevantie en
kansrijkheid vanuit ons vakgebied. Onze opdrachtgevers zijn grote gemeente,
provinciehuizen, zorginstellingen en andere publieke en semi-publieke organisaties.
Afhankelijk van je onderzoek ontvang je een gedegen stage- en reiskostenvergoeding.

Wat jij meebrengt
We zoeken afstudeerders die initiatiefrijk zijn en het interessant vinden om in een team te
werken met getalenteerde mensen met een diverse achtergrond. Studenten met een
universitaire studie in Business Analytics, Informatica, Econometrie, Nieuwe Media, en
Toegepaste Wiskunde nodigen we in het bijzonder uit om een keer kennis te komen maken.

Interesse? Mail dan je CV en motivatie naar Anouk Meerman, anouk@ynformed.nl.
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