
Stel je eens voor… 

Stel je eens voor… dat jij kan bijdragen aan het verwerken van grote hoeveelheden data 

met behulp van Artificial Intelligence en hiermee jouw technische IT skills kunt gebruiken 

om Rabobank verder te helpen. Binnen de afdeling Internal Reporting Business 

Intelligence werken wij met grote hoeveelheden data . Jij kan dit verschil maken door uit 

te zoeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van Artificial Intelligence en hoe we 

deze kunnen inzetten binnen onze analyses en rapportages. 
 
Impact creëren 

 Welke mogelijkheden zijn er voor ons op het gebied van Artificial Intelligence? 
 Hoe kunnen we deze ontwikkelingen inzetten bij het doen van analyses binnen 

onze afdeling? 

  
Met elkaar 

Samenwerken is de manier waarop we werken. Ons team bundelt de krachten om tools 

te ontwikkelen die helpen de enorme datastromen binnen de bank inzichtelijk te maken. 

Onze blik is gefocust op de toekomst en daarom zijn wij altijd al een paar stappen 

vooruit bezig. Binnen de Microsoft stack zijn enkele van onze expertises: C#, ASP.Net en 

Data Warehousing met Microsoft Analysis Services en Microsoft SQL server. Daarnaast 

wordt er iedere dag samen geluncht en drinken we elke laatste vrijdag van de maand 

een borrel in onze eigen Rabobank kroeg. Met jou erbij als stagiair staat de teller van het 

team op 24 diverse collega’s. 
  
Met jouw talenten 
Dat klantgerichtheid, initiatief nemen, teamwork en analytisch en abstract 

denkvermogen onmisbaar zijn voor deze functie is logisch. Daarbovenop is het belangrijk 

dat je alles op onderstaande checklist herkent:  

 Je volgt momenteel een HBO- of WO-opleiding in de ICT 
 Affiniteit met het onderwerp Artificial Intelligence 
 Interesse in de ontwikkelingen op development gebied 
 Kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel 

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: 

 Het helpen we 1.500 vluchtelingen bij het vinden van een goed passende baan. 

Dit doen we samen met Vluchtelingenwerk 
 Het samenstellen van kerstpakketten voor mensen die het niet zo breed hebben. 

Hiervoor steken we de handen uit de mouwen bij de Voedselbank. 
 Het delen van duurzame en 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 Utrecht.  
  
Handig om te weten: 

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

Witlox via Rene.Witlox@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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