Data Insights acADDemICTs

Functie
Voor de verandering starten we niet met een oplijsting met alles wat we van jou verwachten, nee, we
geven graag mee wat wij jou te bieden hebben. Ben je er klaar voor?









We weten dat je al een mooie opleiding achter de rug hebt, maar graag bieden we nog enkele
weken intensieve en vooral praktijkgerichte opleidingen. Niet enkel de technische aspecten
komen aan bod, maar ook trainen we jouw soft skills. Wat soft skills zijn? We leren jou hoe je
het best iets presenteert, hoe je kritisch maar toch klantgericht kan zijn, hoe je klantvriendelijk
communiceert… kortom alles wat een consultant zou moeten kunnen!
Een mooi salarispakket, met niet alleen een brutoloon, maar ook verzekeringen,
maaltijdcheques, laptop en netto vergoedingen. Klinkt niet slecht, toch?
Natuurlijk krijg je ook een bedrijfswagen en wat voor een: een ongelooflijk hippe Audi A1. Je
hebt ze misschien al zien rijden?
Je zal werken bij België ’s grootste IT supplier, wat ook wil zeggen dat we hele mooie projecten
voor je klaarliggen hebben en er verschillende doorgroeimogelijkheden zijn.
Maar meer concreet, kom je bij het Data Insights team; een dynamisch team met brede kennis
in Business Intelligence, en met focus op nieuwe technologiën zoals predictive analytics en
artificial intelligence! We werken voornamelijk met Microsoft technologie en niet voor niets
ontvingen we bij Realdolmen de Microsoft partner of the year award in 2017.
Maar het belangrijkste van al, het team! Buiten het dagdagelijkse werk, organiseren we
verschillende malen per jaar een team event, ideaal om even bij te praten met je collega’s!
Word jij onze volgende collega die we mogen verwelkomen?

Wat houdt de functie in?
Met het acADDemICT Junior Track zijn we op zoek naar Junior Data Insights Consultants die het
beste van zichzelf willen geven en zich willen blijven ontwikkelen in hun domein.
Nadat je onze training hebt doorlopen, een intensieve track van 3 maanden die boordevol zit met de
laatste nieuwe technologieën, ben je klaar om je tanden te zetten in 1 van de projecten die we bij
onze klanten realiseren. Het is een consultancy job, wat inhoudt dat je veel afwisseling zal hebben in
het werk dat je doet, dat je massa’s zal bijleren en vooral ook dat je het verschil kan maken bij onze
vele klanten.

Jouw profiel






Je hebt binnenkort een Bachelor- of Masterdiploma op zak. Een IT of een Economische
achtergrond met een gezonde affiniteit voor technologie zijn ideaal!
Je kan in september opstarten
Je hebt een rijbewijs B
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en ja, je hebt ook kennis van het Frans
en/of Engels
Je bent gepassioneerd en kan niet wachten om je talenten verder te ontplooien

