CQM helpt organisaties complexe vraagstukken inzichtelijk te maken. Met wiskundige modellen
maken we het eenvoudig factbased beslissingen te nemen en processen te analyseren. Zo
optimaliseren wij planning en logistiek en verbeteren wij product- en procesinnovatie. Intelligentie,
die organisaties structureel op een hoger niveau brengt. CQM analyseert en lost op. Met een groot
inlevingsvermogen voor onze opdrachtgevers met uiteenlopende vraagstukken. Een hecht team
van ongeveer 40 consultants pakt elke uitdaging steeds met beide handen aan.
Voor het versterken van ons team dat zich richt op productinnovatie en marketing intelligence zijn we op zoek naar
een fulltime

Senior Consultant Data Science
Functieomschrijving
Je gaat adviesopdrachten uitvoeren voor de top van industriële bedrijven in Nederland. In nauwe
samenwerking met de opdrachtgever help je relevante vraagstukken te onderbouwen. Zoals het in kaart
brengen van de klantbehoefte, het first time right ontwerpen, het optimaliseren voor massaproductie en
het gestructureerd oplossen van onvoorziene problemen. Je maakt daarbij gebruik van de nieuwste
technieken op het gebied van data science, zoals machine learning en text analytics. Het doel:
producten van de klant zo succesvol mogelijk maken!
Als senior consultant geef je leiding aan grotere projecten en verzorg je trainingen. Je coacht jongere
collega’s en medewerkers bij de opdrachtgever. Je verwerft nieuwe opdrachten door actief te netwerken
en leads te genereren. Met het organiseren van klantevenementen, geven van lezingen en het schrijven
van publicaties lever je een bijdrage aan de naamsbekendheid van CQM.
Wij vragen:

Een afgeronde universitaire opleiding Wiskunde, Econometrie of Data Science met accenten op
Statistiek en/of Operations Research (OR). Academische promotie is een pré;

Werkervaring als consultant, incl. relatiebeheer en werving van opdrachten;

Passie voor het toepassen van Data Science in adviesopdrachten die ertoe doen;

Gevoel voor complexe krachtenvelden met verschillende stakeholders.
Wij bieden:

Afwisselende opdrachten en toepassingsgebieden bij uiteenlopende opdrachtgevers;

Werk in een enthousiast team van professionals met veel vrijheid;

Een dynamische en veelzijdige werkomgeving;

Volop ruimte voor ontplooiing en entrepreneurship;

Uitstekende arbeidsvoorwaarden, zowel primair als secundair.
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Ben je die ervaren, gedreven collega die ons team kan versterken, dan nodigen wij jou uit om te
solliciteren. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Bert Schriever, 040 750 23 23. Ben je geïnteresseerd dan ontvangen wij graag je CV met begeleidende motivatie in het
Nederlands per mail: info@cqm.nl (Arjen Vestjens, managing partner).

