
Stel je eens voor… 

Stel je eens voor… dat je een onderzoek kunt doen over de toepasbaarheid van 

voorspel- en modelleertechnieken op het bestaande forecasting proces. Jij kunt dit 

verschil maken door als afstudeer stagiair verbeteringen te ontdekken in bestaande 

bedrijfsprocessen. 
  
Impact creëren 

 Combineren en analyseren van verschillende databronnen 
 Het onderzoeken van de toepasbaarheid van voorspel- en modelleertechnieken 
 Je zult in je scriptie te maken krijgen met de fases van CRISP-DM voor het 

uitvoeren van Data Science/Mining projecten binnen Enterprises   

Met elkaar. 

Samenwerken is de manier waarop we werken. Ons team Informatiemanagementbundelt 

de krachten om te werken aan de inrichting van een adequate besturing en effectieve 

capaciteitsmanagementmodellen, het uitvoeren van analyses en dataverzoeken en het 

opstellen en verstrekken van rapportages. Met jou erbij als stagiair staat de teller van 

het team op 18 gedreven professionals. 
  
Met jouw talenten 
Dat klantgerichtheid, gedreven, volhardend en zelfstandig werken onmisbaar zijn voor 

deze functie is logisch. Daarbovenop is het belangrijk dat je alles op onderstaande 

checklist herkent: 

 Affiniteit met de financiële sector. 
 Het volgen van een master in Operations Research, Data Science, Economie, 

Wiskunde of vergelijkbaar 
 Het kunnen structureren en herkennen van complexe bedrijfsprocessen 
 Ervaring met diverse programmeertalen en Data Science packages (voorkeur 

voor R, Python) 
 Ervaring met SQL ETL extracties is een plus 
 Kennis/ervaring in visuele data modelleer applicaties zoals Tableau is een plus 
 Voertaal: Nederlands, Schriftelijke communicatie: Nederlands/Engels   

Bij de Rabobank 

Dat de Rabobank een financiële dienstverlener is voor 7,1 miljoen klanten in 40 landen, 

wist je vast al. Weet je ook dat we met elkaar werken aan een betere wereld? Dit doen 

we op 101 manieren zoals: 

 Samen met Vluchtelingenwerk Nederland helpen we 1.500 vluchtelingen bij het 

vinden van een goed passende baan. 
 Elke decembermaand steken we de handen uit de mouwen bij de Voedselbank 

om kerstpakketten samen te stellen voor mensen die het niet zo breed hebben. 
 Wij delen graag onze kennis over duurzame, financiële oplossingen. Zo geven we 

bijvoorbeeld een korting aan zakelijke klanten die een duurzaam keurmerk 
voeren.  

  



Wil jij dit ook? 

De beste versie van jezelf worden? Wij helpen je er graag bij door jouw ontwikkeling 

centraal te stellen en te investeren in een omgeving waarin je blijft leren. We geven je 

de ruimte om te innoveren en ondernemen. Zo bieden we je volop groeikansen en 

helpen je verwachtingen te overtreffen en het goede buitengewoon goed te doen, zodat 

je kan groeien als professional. Daarbovenop kan je bij ons (o.b.v. een 36-urige 

werkweek) ook rekenen op: 

 Een marktconforme stagevergoeding. 
 Persoonlijke begeleiding 
 Een uitdagende en professionele leeromgeving   

Laten we kennismaken.   

Ben jij hem/haar? Onze nieuwe collega die de Rabobank wil versterken als stagiair. En 

zo het verschil wil maken voor jezelf, onze klanten én de maatschappij?  We ontvangen 

graag jouw sollicitatie op deze vacature in Eindhoven.  
  
Handig om te weten: 

 Solliciteren kan tot en met December 2018. 
 Als je vragen hebt over de inhoud van de vacature, kan je die stellen aan Anita 

Philipsen, via +31 6 20336835 of Anita.Philipsen@rabobank.nl 
 Magalie Carlucci beantwoordt met plezier vragen over de sollicitatieprocedure via 

Magalie.carlucci@rabobank.nl  
 Screening is onderdeel van de sollicitatieprocedure. We toetsen op basis van de 

screening procedures die binnen de Rabobank gelden of nieuwe medewerkers 

voldoende betrouwbaar zijn om werkzaamheden bij de Rabobank te verrichten. 
 Iedereen is anders, en juist de verschillen in mensen helpen ons om een nog 

betere bank te zijn. Daarom zijn we zijn benieuwd naar wie jíj bent! 
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