
DATA ANALYST/DATA SCIENTIST 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING:  

Als data analyst/data scientist streef je ernaar om data driven digitale producten op te 

leveren die continue verbetering van de gebruikerservaring toelaten. Je zal werken binnen 

een (agile) team met de nodige tools, platformen en services om de data te verwerken in 

verschillende inzichten. 

Hiertoe behoren: 

- Een platform creëren om digitaal gedrag te meten 

- Een cloud based data architectuur om deze metingen te verzamelen, te combineren 

met andere databronnen en te ontsluiten voor verschillende doeleinden zoals traffic 

dashboards, rapportering en diepgaande analytics (modeling) 

- Datadiensten voor onder andere personalisatie 

- De nodige processes en dashboards sturen om de kwaliteit van de digitale data te 

bewaken  

- Verzamelen en ordenen van relevante data met daarbij het initiëren, vormgeven 

en voorbereiden van kwantitatief en kwalitatief onderzoek 

WIE BEN JIJ? 

Technische skills:  

- Je bent (bijna) in het bezit van een bachelor- of masterdiploma, bij voorkeur binnen 

een analytisch georiënteerde opleiding; 

- Tijdens jouw opleiding heb je hands-on ervaring opgedaan met programmeertalen 

zoals Java, Scala, Python, C++; 

- Kennis van statistiek (lineaire en logische regressie) en machine learning; 

- Je hebt notities van SQL, eventueel ook van HiveQL, T-SQL, U-SQL. 

Persoonlijke kenmerken: 

- Je bent pragmatisch ingesteld met oog voor detail en kwaliteit; 

- Je gebruikt een logische benadering bij de oplossing van problemen en beschikt 

over een sterk conceptueel vermogen; 

- Je kan stressbestendig en resultaatgericht werken binnen een agile omgeving; 

- Je geniet ervan om jouw kennis voortdurend verder uit te breiden; 

- Je kan oplossingen definiëren en technische perspectieven aanbrengen in het 

bevorderen van bepaalde processen.  

  



AXXES 

Buiten een uitdagend project bij een boeiende klant, bieden wij jou een thuishaven aan bij 

Axxes. 

Axxes is een jong, dynamisch en horizontaal gestructureerde organisatie.  

Als moederbedrijf investeren wij graag in een lange termijn relatie. Jij wordt, samen met onze 

andere consultants, prioriteit nummer één. Door middel van permanente opvolging en 

coaching trachten wij jou zo goed mogelijk te begeleiden in het vormen van jouw carrière. 

Dit kan gaan van een technisch opvolggesprek met jouw coach tot een tweejaarlijks 

evolutiegesprek met HR.   

Naast een formeel evolutietraject, proberen wij nog extra in te zetten op het “Feel Good”- 

aspect. Een gelukkige consultant levert immers beter werk. Zo organiseren wij jaarlijks 

allerlei events, sportactiviteiten, drinks en een avontuurlijke skivakantie. Dit zijn de 

momenten waar we elkaar écht leren kennen en Axxes-banden gesmeed worden.  

Hiervoor bieden we jou uiteraard een zeer aantrekkelijk salarispakket met alle extralegale 

voordelen. 

MEER TE WETEN KOMEN? JE KANDIDAAT STELLEN?  

Geïnteresseerd? Op jouw lijf geschreven? Stuur dan zo snel mogelijk jouw CV door naar Nicolas 
Van Driessche (nicolas.vandriessche@axxes.com). Hij nodigt je graag uit voor een 
kennismakingsgesprek. We kijken er alvast naar uit! 

PS. Bezoek zeker eens onze website, Facebook of Instagram om onze bedrijfscultuur beter te 

leren kennen.  

 

- Het Axxes Team - 
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