SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: JUNIOR DATA ANALYST
Bedrijfsnaam: Kaspar Solutions
Uiterste sollicitatiedatum: 1/11/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

X
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Bekijk alle details op http://kasparsolutions.be/vacatures/junior-data-analyst.php
Kaspar Solutions is op zoek naar een enthousiaste junior data analyst. U zal voltijds tewerkgesteld worden in ons kantoor
te Antwerpen. (Zeer eenvoudige te bereiken via openbaar vervoer, tramhalte Harmonie)

Functieomschrijving

Je gaat op zoek naar antwoorden op kritische vragen door middel van data analyse. Eens je
zeker bent van je resultaten maak je rapporten in een data visualisatie tool. Heel belangrijk is
dat je altijd nauwkeurig werkt en vooruitdenkend bent. Je bent niet iemand die snel bij de
pakken gaat neerzitten.
Pas als de klant blij is, ben jij dat ook. Ben jij blij, zijn wij nog blijer! Eenvoudig toch?
Als junior start jij in een dynamische jonge omgeving waarbij je niet aan je lot wordt
overgelaten en je kan rekenen op mentorship. Je doorgroeimogelijkheden zijn enkel gelimiteerd
tot jouw eigen gedrevenheid.
Niet twijfelen, mail uw vacature naar ti@kasparsolutions.be

Jouw troeven
•
•
•
•

Dat je elke taak of probleem kritisch behandelt en dat je altijd een stap verder denkt
Dat je steeds leergierig blijft
Kennis van SQL waarbij “select query’s” en “inner join” nu al een belletje doet rinkelen
Kennis van Excel: je weet wat een pivot table en een vlookup is

Wat kan jij van ons verwachten









Voltijdse job
Een competitief verloningspakket
Maaltijdcheques
Netto vergoeding
Openbaar vervoer wordt terugbetaald
38 uren week. (20 wettelijke dagen + 4 extra dagen)
Glijdende uren
Thuiswerk

Extra’s





Jaarlijks team building weekend
Team activiteiten: virtual missions, obstacle run’s, team triatlon, …
Eéntje of meer gaan drinken
....

Bedrijfsprofiel
KasparSolutions is een jong bedrijf te Heist op den Berg, gestart eind 2008, welke ondertussen een 35-tal enthousiaste
medewerkers telt. Sinds december 2013 zijn we verhuisd naar ons “brand new” gebouw te Heist op den Berg, vlak aan
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het station van Heist (2 minuten wandelen). September 2018 2de locatie geopend te Antwerpen (welke zeer goed
bereikbaar is met openbaar vervoer Mechelsesteenweg 203, 2018 Antwerpen). Januari 2019, locatie geopend te
Portugal, Setubal. We zijn een jong team dat kwaliteit en perfectie nastreeft, in een leuke aangename sfeer met een
goede team-sfeer. Come and join us!!!
Kaspar Solutions is voornamelijk actief in de juridische wereld. Wij bieden allerhande diensten aan, zoals dossierbeheer,
synchronisatie tussen verschillende partijen door middel van webservices, webinterfaces, ... waarbij telkens security een
absolute must is.
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