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Wij zijn op zoek voor het NFI naar een Forensisch

Vacature informatie
Geplaatst op: 14 mrt 2017

Data-analist (afdeling Big Data)
Het gaat om een tijdelijke inzet van een jaar.
Daarna is verlenging mogelijk
Standplaats : Den Haag

Categorie: Data-analist / BigData
Provincie: Zuid-Holland

Beschrijving Opdrachtgever
Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een agentschap van het ministerie van Veiligheid
en Justitie en levert kwalitatief hoogwaardige forensische diensten met behulp van state-ofthe-art technologie en wetenschap.
Gedreven NFI-professionals richten zich gezamenlijk op het tijdig leveren van begrijpelijke,
objectieve en zo nodig multidisciplinaire forensische analyses, op meer dan dertig
onderzoeksgebieden zoals DNA, pathologie en toxicologie, maar bijvoorbeeld ook digitale
technologie en wapens. De resultaten spelen een belangrijke rol bij opsporing, vervolging en in
rechtszaken. In alle gevallen houdt het NFI zich bezig met zaken die direct van invloed zijn op
het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het NFI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Beschrijving directie/afdeling
Wij zijn de groep Forensische Big Data Analyse, onderdeel van het Nederlands Forensisch
Instituut. Door het slim inzetten van geavanceerde data-analyse technieken lossen wij
forensische vraagstukken op. Daarnaast ontwikkelen we oplossingen om de openbare orde en
veiligheidssector te ondersteunen met het inzichtelijk maken van grote hoeveelheden data. Wij
zijn een enthousiast en gezellig team van analyse-experts en zijn op zoek naar iemand die ons
team komt versterken. Kijk jij er naar uit om state-of-the-art data-analyse technieken in een
forensisch vakgebied in te zetten? Solliciteer dan bij ons!
Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
https://www.eureka-recruitment.nl/vacatures/data-analist-bigdata/data-analist-afdeling-big-data-voor-het-nfi/
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In het kader van onderbezetting en tijdelijke projecten zijn we op zoek naar twee forensische
data scientists die zowel R&D werkzaamheden uit kunnen voeren als projecten binnen de
veiligheidsketen en taken binnen zaakonderzoek, allemaal op het gebied van data science.
Beschrijving werkzaamheden
Eureka-Recruitment.nl gebruikt cookies om u beter van dienst te kunnen zijn.
Ik begrijp het
Wij doen veel verschillende projecten, met één ding gemeen, we passen state-of-the-art
data-analyse technieken toe. Bijvoorbeeld:
Het analyseren van grote hoeveelheden gegevens, om deze vervolgens door middel van
interactieve visualisaties inzichtelijk te maken.
Het ontwikkelen van profielen van fraudeurs door verbanden te zoeken in datasets met
Support Vector Machines en Random Forests.
Het structureren en inzichtelijk maken van grote hoeveelheden tekst, door entiteiten en
onderwerpen te herkennen en toegankelijk te maken met interactieve netwerken.
Het inzetten van diepe neurale netwerken om afbeeldingen te categoriseren.
Eisen die gesteld worden:
Kandidaat heeft een afgeronde WO opleiding in de informatica, kunstmatige intelligentie,
wiskunde, of een ander onderwerp met een sterke statistische component.
Kandidaat overlegt indien hij wordt uitgenodigd voor het Interview een kopie van de
diploma’s van zijn studie en relevante cursussen.
Kandidaat heeft minimaal 3 jaar recente werkervaring met het toepassen van verschillende
geavanceerde analysetechnieken (machine learning, advanced statistics) op
gestructureerde en ongestructureerde data.
Kandidaat heeft minimaal 3 jaar recente werkervaring met het programmeren in Python.
Kandidaat heeft minimaal 2 jaar recente ervaring met SQL databases.
Kandidaat is na verkrijgen VGB beschikbaar binnen 2 maanden.
Kandidaat heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel in woord als in
geschrift)
Kandidaat relevante recente ervaring heeft met werken binnen de veiligheidssector
Ervaring met de SCRUM methodologie
Ervaring met een andere programmeertaal dan Python, bijvoorbeeld Java.
Ervaring met noSQL databases.
Ervaring met het ontwikkelen van interactieve data visualisaties
SO L IC ITE ER NU !

∠ Senior Database Administrator SQL Server

Werkplekspecialist bij de Provincie Utrecht ∠
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Direct CV doorsturen

Kies bestand

CV *
geen bestand geselecteerd
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Nieuwste Vacatures
Functioneel Beheerder Microsoft SharePoint 2013 bij de Rijksoverheid
Ontwikkelaar Java Backend en Front-end bij Spir-IT
Servicemanager bij Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
SAP Consultant HCM
Ervaren all-round DBA-er

Nieuwsbrief ontvangen?

Voornaam *

Achternaam *

E-mail adres *
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Specialist in ICT bemiddeling
Eureka Recruitment BV.
Sloepkade 20
2725 EZ Zoetermeer
079 - 717 00 20
Privacy Beleid
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