Vacature
(Junior) Consultant Process Mining
Zuiver ICT B.V. is een jonge en enthousiaste organisatie, gespecialiseerd in Process Mining.
Met behulp van Process Mining analyseren en verbeteren we de prestaties van
bedrijfsprocessen. In de markt neemt de bekendheid rondom Process Mining sterk toe en
zien organisaties de voordelen ervan in. Door een toename aan opdrachten zijn wij op zoek
naar versterking van ons team.

Zuiver ICT is implementatie partner van Celonis SE, marktleider als het gaat om Process Mining
software. Celonis Process Mining is een intelligente Big Data analyse technologie, waarmee ieder
proces in een organisatie gevisualiseerd en geanalyseerd kan worden.
Wij willen ons team graag versterken met een gedreven en gepassioneerde (Junior) Consultant
Process Mining. Heb jij kennis van data en moderne data analyse technieken en/of heb jij een sterke
afﬁniteit met het verbeteren van bedrijfsprocessen, dan zoeken wij jou!
Voldoe je aan de eisen en wil je graag jezelf verder ontwikkelen als consultant op het terrein van
bedrijfsprocessen en data-analyses, neem dan contact met ons op.

Werkzaamheden
Demonsteren, adviseren en implementeren van Process Mining bij onze opdrachtgevers.
Advies en ondersteuning bij het uitvoeren van procesanalyses en risicoanalyses.
Advies en ondersteuning bij het realiseren van procesverbeteringen.
Uitvoeren van data-analyses in de meest brede zin waaronder in toenemende mate
statistical modelling en predictive analysis.
Het inrichten van analysedashboards en het uitvoeren van proces analyses m.b.v. Celonis
Process Mining software, ‘R’ en Python.
Geven van trainingen, workshops en kennissessies.
Bijhouden ontwikkelingen en verder innoveren en verbeteren van proces-data-analyse
capaciteiten binnen Zuiver ICT.
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Opleidingsniveau
Een afgeronde Universitaire of HBO opleiding in voor deze functie vergelijkbare relevante
(combinatie van) disciplines als Financieel Management, Supply Chain Management en Logistiek,
Data Science, Technische Bedrijfskunde, Bedrijfskundige Informatica etc.

Kennis en/of ervaring met:

Vereiste kern-competenties

Process Mining software. Ervaring
met Celonis Process Mining is een
pré.

Resultaatgericht

Data Mining tools.

Vertalen business vragen naar
concrete oplossingen

Sterk analytisch

‘R’ en Python.
Organisatiebewustzijn
Talen voor database
managementsystemen als (MS)SQL

Gepassioneerd zijn over data en
werken met data

ERP systemen o.a. SAP, Oracle,
MS Dynamics.

Klantgericht

Business Intelligence en
data visualisatie tools als Power BI

In staat te beïnvloeden zonder
autoriteit

Methodieken om bedrijfsprocessen
te analyseren en verbeteren
(bijvoorbeeld Lean Six Sigma, BPM).

Mondeling en schriftelijk
communiceren
Advies vaardigheden

Werken in projecten en
consultancy opdrachten

Professioneel presenteren

Analyseren en adviseren op basis
van data-analyses
Het geven van presentaties en het
geven van training

Overige gegevens
Naam organisatie:
Zuiver ICT B.V.

Website:
www.zuiverict.nl

Startdatum:
oktober - december 2018

Branche:
Consultancy

Contactpersoon:
Dhr. Rob van de Coevering

Aantal jaren werkervaring:
2-5

Adres:
Paardeweide 24A

Emailadres:
rvdcoevering@zuiverict.nl

Arbeidsvoorwaarden:
Marktconform
arbeidsvoorwaardenpakket

Plaats:
Breda

Tel. nr contactpersoon:
0031 (0)6-54356523
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