
 

Data scientist (medior/senior) 
Over ons 
Pipple is een snelgroeiende data science consultant. We zijn in 2016 gestart en ondertussen werken we 

met meer dan 20 data scientisten. Door data op een creatieve manier toe te passen maken we onze 

klanten heel erg blij en de wereld en klein beetje mooier. We houden van afwisseling en zijn actief 

binnen een diversiteit aan domeinen, zoals logistiek, banken, verzekeraars, industrie, overheid, energie, 

marketing en non-profit. Pippi Langkous is onze heldin: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat 

ik het wel kan.”   

 

De baan 

We zoeken een ervaren data scientist met projectmanagement skills, omdat we met steeds grotere 

teams bij klanten werken. Je bent aanspreekpunt bij de klant en geeft sturing aan projecten, met als 

grootste doel onze klanten extreem blij te maken. Je durft hierin out-of-the-box te denken en je talenten 

in te zetten. Je bent kartrekker en projectleider en stuurt data scientists van Pipple (of van de klant) aan 

in projecten en faciliteert hen in hun behoeftes. Je herkent nieuwe data science mogelijkheden en zorgt 

ervoor dat projectvoorstellen worden gemaakt en nageleefd. 

  

Jij 

Voor deze baan zoeken wij iemand die: 

• Net zo sociaal, energiek en innovatief is als wij 

• Minimaal 3 jaar werkervaring heeft in econometrie/data science en consulting 

• MSc Econometrie, Wiskunde, Data Science of gelijkwaardige master heeft 

• Excellente projectmanagement skills heeft  

• Goede programmeer skills heeft 

• Goede netwerk skills heeft 

• Zelfstandig is 

• Pro-actief is en makkelijk leert 

• Passie heeft voor data science en voor het leven 

• Nog nooit heeft gewerkt bij Pipple, maar denkt dat hij/zij dat wel kan! 

  

Wij  

Pipple biedt jou: 

• Een goed salaris 

• Een functie als werkondernemer waarbij je een deel van de winst krijgt die je zelf genereert 

• Een team van like-minded collega’s 

• Persoonlijke coaching door professionele job coaches 

• Budget om jezelf te ontwikkelen (als mens en als professional) 

• Pipple-gadgets en de kans om op vakantie te gaan met de Pipple-caravan 

• Vele activiteiten zoals vrijdagmiddagborrels, wintersportvakantie met collega’s en onze eigen Pipple-

lectures en Pipple-dagen 

 

 

Geïnteresseerd? Solliciteer dan via werkenbij.pipple.nl of mail voor meer info naar work@pipple.nl!  

http://www.werkenbij.pipple.nl/
mailto:work@pipple.nl

