Ben jĳ aan ons gewaagd?

DataFryslân zoekt
Senior DataScientists

DataFryslân gelooft in de positieve maatschappelĳke kracht en mogelĳkheden van
data. Als Senior Datascientist draag jĳ bĳ aan een beter Fryslân door op ethische
verantwoorde wĳze, maatschappelĳk waardevolle en relevante analyses en algoritmen
te maken.

Wie ben jĳ?
Je kunt stakeholders boeien, informeren en ondersteunen met meeslepende storytelling. Je
werkt prettig samen binnen gewaagde projecten en labs waar gegevensanalyse en data
science onderdeel zĳn van je standaardgereedschap. Je kunt data uit verschillende bronnen
extraheren en verwerken tot relevante inzichten met best passende geschikte analyse-,
database- en programmeerhulpmiddelen. Je kunt overweg met andere disciplines
(visualisatie, social media of geografie) om bruikbare inzichten te creëren.
Als senior datascientist ben je in staat om leiding te geven aan wisselende teams van
datascientists, multidisciplinaire specialisten en trainees. Je hebt data-ethiek hoog in je
vaandel. Je stemt af met collega’s binnen DataFryslân, maar vooral ook met die in de
organisaties van onze leden en partnerorganisaties. DataFryslân vindt het belangrĳk dat je
zelfsturend en autonoom bent en je durft te laten horen. Als senior datascientist zoeken wĳ
specifiek iemand die leiding kan geven, een volwassen werkhouding heeft en zich
comfortabel voelt in een rol als lead binnen een project. Jĳ bent in staat om projecten echt
verder te brengen als het gaat om samenwerking en resultaten.
Daarnaast ben je WO geschoold in de richting van data science of artificial intelligence.
Statistiek en patroonherkenning zĳn een tweede natuur voor je en je hebt affiniteit met
beelddata. Je hebt al behoorlĳk wat vlieguren gemaakt en minimaal 5 jaar relevante
werkervaring met analytische methoden en technieken zoals machine learning en software
zoals SAS en SPSS. Je hebt programmeerervaring in SQL, R of Python en hebt kennis van
data infrastructure & pipe lining. Je bent als datascientist in staat om van niets, ‘iets’ te
maken en kunt data visualiseren in dashboards met Tableau of MS Power BI of andere
visualisatieplatforms. Daarnaast ben je gecertificeerd in een projectmethodiek zoals Prince2
en beheerst scrum op het niveau van product owner.

Wie zĳn wĳ?
DataFryslân is een coöperatie waarin Friese overheden, kennisinstellingen en private
partĳen strategisch samenwerken aan de digitale transformatie van de provincie Fryslân. We
innoveren en verbeteren de publieke dienstverlening, baseren bestuur en besluitvorming op
objectieve data, algoritmes en kunstmatige intelligentie en maken ons er sterk voor dat
iedereen in de provincie eigenaar blĳft van zĳn eigen data. We werken aan een digitaal
Fryslân dat goed is voor haar inwoners.

Kiezen voor DataFryslân
Betekent dat je gaat experimenteren en innoveren voor Fryslân met een beloningspakket dat
bestaat uit een marktconform salaris, een variabel loondeel, flexibele werktĳden, veel kansen
om je persoonlĳk te ontwikkelen en alle gelegenheid om je te begeven in een groot netwerk
van partĳen die vorm kunnen geven aan je verdere carrière.

Belangstelling?
Richt je brief met motivatie en cv aan directeur Rudolf Simons via vacature@datafryslan.nl.
Vermeld daarin hoeveel uren per week je idealiter zou willen werken en geef een indicatie
van je gewenste nettosalaris per maand. De sluitingsdatum is 11 januari 2022. Wĳ hopen
je uit te kunnen nodigen voor een kennismakingsgesprek in week 3 en 4 van 2022. Het
presenteren van een portfolio van je ervaringen maakt deel uit van dit gesprek.
Bĳ vragen over de procedure kun je contact opnemen met Corryna Smits, event manager bĳ
DataFryslân via corryna.smits@datafryslan.nl. Via de website www.datafryslan.nl vind je
meer informatie over onze leden, organisatie en onze activiteiten.

