Vacature
Ben jij data scientist en wil jij bij een Amsterdamse startup werken
aan een maatschappelijk probleem?
Data scientist bij Platform Eerlijk Wonen
Platform Eerlijk Wonen zet data en technologie in om de aanpak van woonfraude slimmer te
organiseren, met respect voor de privacy van de huurder. Woonfraude zorgt er mede voor dat je in
Amsterdam soms wel 20 jaar moet wachten op een sociale huurwoning. Platform Eerlijk Wonen
pakt deze problemen aan namens woningcorporaties, verhuurders en gemeenten. Om het
platform verder te ontwikkelen, zijn we op zoek naar een junior data scientist. Je wordt binnen het
team verantwoordelijk voor het analyseren van verschillende datasets, op basis van risicoprofielen
plot je de resultaten op een risicomatrix. Je werkt aan het ontwikkelen van algoritmen en statische
modellen. Je kunt hierbij ondersteuning krijgen vanuit een extern team van data scientists.
Wie zijn wij?
Platform Eerlijk Wonen is een jonge startup, live sinds oktober. Vanaf 1 december nemen we deel
aan het accelerator programma van de gemeente Amsterdam: Startup in Residence. Ons huidige
kantoor zit in Amsterdam-West, maar we hopen binnenkort te verhuizen naar een nieuwe coole
locatie.
Over jou
Jij bent een innovatieve teamspeler die over de data heen kan kijken. Je zoekt en ziet verbanden en
vertaalt deze naar oplossingen waar anderen niet aan denken. Je kunt sparren met een ervaren
team van data scientists van een zusteronderneming. Daarnaast heb je:
● Een master opleiding in een IT, techniek of een data studierichting;
● Aantoonbare affiniteit of ervaring met programmeren;
● Aantoonbare affiniteit met IT (algoritmes, analyses, database onderhoud, data
visualization);
● Tijdens je opleiding gewerkt met databestanden en databases, statistisch onderzoek,
simulatie onderzoek;
● Je bent betrokken, extravert, analytisch en praktisch;
Wij vinden het vooral belangrijk dat je oprecht enthousiast bent en dat je graag een bijdrage levert
aan de ontwikkeling van het platform. Dat betekent dat je initiatieven neemt en iedere dag
probeert voorop te lopen.
Wat krijg je van ons?
● Leuke collega’s
● Een passend startsalaris
● Kantoor op een coole locatie
● Een plekje in het Amsterdamse startup ecosystem
● Afwisselend werk in een leerzame omgeving
● Aanzienlijke groeimogelijkheden
Reageren
Enthousiast geworden? Neem contact op met Pieter Verstijnen op 06-10457022 of
pieter.verstijnen@eerlijk-wonen.nl
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