Voltooi je je Master / Bachelor diploma?
Data Scientist, Data Analyst, BI Consultant en Management
consultants, ... Ontdek een wereld van Data & Digital-mogelijkheden
bij Keyrus!
Keyrus is momenteel op zoek naar ambitieuze afgestudeerden om onze Business Intelligence,
Performance Management, Management Consulting en Big Data & Analytics teams in België te
versterken.

Functieomschrijving
Als Junior Data Consultant, zal je een uitgebreid opleidingsprogramma worden aangeboden waar je
niet alleen veel verschillende instrumenten, technologiën and business processen dat in Data/Digitale
transformatie worden gebruikt gaat kunnen ontdekken, maar ook de opportuniteit krijgen om je soft
skills te ontwikkelen.
Wij geloven dat elke persoon anders is, dus afhankelijk van jouw talent, personaliteit en eigen ambities
zal het programma voor jouw op maat worden gemaakt! Door het combineren van opleidingen met
praktische ervaring opdoen in een team, terwijl je door onze Expert consultants word gecoached,
geloven wij dat we jouw het perfecte platform kunnen aanbieden om je potentieel te bereiken.
Je zal waardevolle ervaring opdoen in verschillende sectoren en functies, samen met de opportuniteit
krijgen om je eigen carrièrepad te kiezen. Het meeste van je tijd zal je bij klanten in België
doorbrengen maar er is een mogelijkheid om naar het buitenland te reizen.

Profiel


Bachelor of Master diploma in IT, Computer Wetenschappen, Economie, Business Administratie,
Marketing, Financiën of een gerelateerde discipline met een sterke interesse in Data, Digitaal, IT
en nieuwe technologiën



Interesse in hoe Data wordt gebruikt in de 4de industriële revolutie



Sterke analytische competenties, een oog voor details en een curieuze mindset zijn essentieel



Uitstekende communicatie en interpersoonlijke vaardigheden



Vloeiend in het Nederlands en/of Frans en Engels

Wat wij aanbieden


Een handgemaakt opleidingsprogramma



Een heel goede werkomgeving, omringt door experten en veel leuke activiteiten



Een aantrekkelijk salarispakket en een bedrijfswagen



Wereldwijd gerenommeerde klanten
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Wie wij zijn
Keyrus, schepper van waarde in het gebied van Data en Digitaal.
Keyrus is toegewijd aan bedrijven helpen om gebruik te maken van Data en Digitale paradigmas om
hun prestaties te verbeteren, hun transformatie te vergemakkelijken en te versnellen, en nieuwe
motors voor groei, concurrentievermogen en duurzaamheid te ontwikkelijken.
Keyrus in België telt 200 getalenteerde consultants en maakt deel uit van de internationale Keyrus
Group, een internationale speler in consulting and technologiën en een specialist in Data en Digitaal.
Onstaan in 1996, genoteerd op de Euronext Eurolist, met geconsolideerde inkomsten van 257M€ in
2017 en met meer dan 2700 werknemers over 16 landen, bied de Keyrus Group resultaten,
degelijkheid en knowhow van een grote professionele dienstverlenende organisatie, met behoud van
de wendbaarheid van een jong bedrijf.
Voor meer informatie, bezoek onze website: www.keyrus.be

Hoe je ons kan bereiken
Je kan jouw CV indienen via onze website www.keyrusjobs.be of via e-mail jobs@keyrus.be.
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