Consultant Optimalisatie – CQM Eindhoven

Introductie
Wil jij het ontwikkelen van software en algoritmiek combineren met consultancy? Bij CQM
kan dit, hier maak je complexe beslissingen eenvoudig voor haar klanten.
Organisatie
CQM (Consultants in Quantitative Methods) is strategisch kennispartner van klanten als
Philips, ASML, Eneco, Prorail, etc. Het team van werknemers bestaat uit 35 betrokken en
slimme consultants met veelal een afgeronde master of PhD in Econometrie, Wiskunde of
Computer Science. Klantvragen op het gebied van complexe planning en optimalisatie
worden fact based, kwantitatief en modelmatig benaderd. De cultuur van de organisatie is
erop gericht om op collegiale wijze samen te werken in teams en kennis te delen. Klanten
wordt uitsluitend de beste oplossing geboden.
Dat deze aanpak werkt blijkt uit het feit dat CQM zowel in 2017 als in 2018 De Nederlandse
Data Science Award heeft gewonnen voor de onderscheidende en innovatieve manier
waarop zij data science hebben toepast in projecten.
Functie
Als Consultant Optimalisatie werk je vanaf dag één, van het begin tot het eind, samen met je
team aan projecten. Dit betekent dat je deelneemt aan de gesprekken met klanten,
probleemanalyses maakt, specificaties opstelt, de oplossing bouwt en implementeert. Je
werkt in teams van 2 tot 4 personen en hebt gemiddeld 2 of 3 projecten naast elkaar. Jouw
focus ligt op het ontwikkelen van algoritmiek, veelal via het programmeren in C++.
Bij CQM zit kennis- en competentie-ontwikkeling in het DNA van de organisatie. Dit betekent
dat voor er voor jou alle ruimte is je door te ontwikkelen op het gebied van software
engineering, algoritmiek en consultancy.
Functie eisen
We zijn op zoek naar kandidaten met:
-

Afgeronde master op het gebied van Computer Science of soortgelijke studie;
0-2 jaar werkervaring;
Affiniteit met algoritmiek;
Een natuurlijke nieuwsgierigheid;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Ervaring in C++ is een pré.
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-

Uitstekend salaris met ruime doorgroeimogelijkheden;
Goede secundaire voorwaarden waaronder een laptop, pensioenregeling, netto
onkostenvergoeding en resultaatafhankelijke winstdeling;
Uitgebreide opleidingsmogelijkheden;
38 vakantiedagen;
Een collegiaal bedrijf, waarin samenhang wordt gecreëerd door excursies, borrels en
deelname aan Jong CQM;
Ondernemerschap: mogelijkheid om na 1 jaar deel te nemen aan aandelenbezit van
CQM.

Solliciteren
Heb je vragen/ wil je meer informatie, neem contact op met de consultants van Lefit:
Ireen Dekker 06-18090816
of
Paul de Beijer 06-43282345
Solliciteren kan door naar deze link te gaan en je CV up te loaden:
https://www.lefit.nl/vacatures/consultant-optimalisatie-bij-cqm-eindhoven/
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