De continue ontwikkeling en groei van e-Luscious vraagt om innovatie, flexibiliteit en ondernemerschap.
Om uitvoering te geven aan onze ambitieuze organisatie strategie zoeken wij een:

Data Scientist
De Data Scientist houdt zich bezig met het analyseren van grote datasets. Daartoe zorgt hij/zij er voor dat
deze data beschikbaar is en op de juiste manier verwerkt kan worden. Zoals het ontsluiten van
gestructureerde en ongestructureerde databronnen. Het doel van de werkzaamheden de Data Scientist is
identificeren van commerciële (en logistieke) kansen die bijdragen aan het beter bedienen van onze
klanten. Dat doet de Data Scientist door:
• Data Science oplossingen te bouwen die de business handvatten geeft om snel bij te sturen
• Hypothesen te testen die toe nu toe verborgen verbanden in de data bloot kunnen leggen
• Predictive Models te bouwen die de business efficiënter en succesvoller maken
• Mee te blijven ontwikkelen op de innovaties die er in het Data Science vakgebied worden gedaan
• Samen te werken met directe collega’s binnen Data Science, IT, Label Teams en Supply Chain
UITDAGING:
Je gaat werken voor al onze labels en hebt een overkoepelende rol waarbij je je richt op zowel Nederland
als daarbuiten. Voorbeelden van cases waaraan de Data Scientist werkt zijn:
• Churn Prediction
• Customer Journey Mapping
• Faciliteren van Automated Marketing
• Ontwikkelen van Pricing Models
• Sales en Supply Forecasts
• Selection Optimalisation (bijv. Response forecast, Segmentation)
JIJ:
• Hebt een afgeronde WO Master in de richting van bijvoorbeeld Econometrie, AI, Statistiek, Wiskunde,
Technische Universiteit;
• Hebt minimaal 3 jaar relavante werkervaring opgedaan binnen een commercieel bedrijf;
• Weet wat agile werken betekent;
• Hebt ervaring met Python of R;
• Bent gespecialiseerd in datamanipuatie dmv. SQL, DAX;
• Kunt goed overweg met PowerBI, Tableau, Microstrategy.
• Je bent stressbestendig en flexibel;

•
•

Bent iemand met veel positieve energie, je pakt zaken zelfstandig op, je kunt goed schakelen tussen
verschillende labels en verschillende teams;
Gedijt goed binnen een snelgroeiende en innovatieve omgeving waar mensen werken die passie
hebben voor hun vak en de producten.

WIJ BIEDEN JOU:
• Een functie met veel ruimte voor eigen initiatief in een hard groeiend bedrijf met 180 collega’s;
• Veel ontwikkeling door jou relevante opleidingen, cursussen seminars etc te laten volgen;
• Flexibiliteit in werken: thuis op kantoor of zelfs een paar weken vanuit het buitenland in overleg;
• Een creatieve, positieve en dynamische werksfeer in een winnend, no-nonsense team;
• Een competitief salaris bij een inspirerend bedrijf, we zijn trots op ons World-Class Workplace;
• Volop ruimte om jezelf verder te ontwikkelen binnen en buiten je eigen vakgebied door op maat
samen te kijken waar je behoeften liggen;
• Korting op alle artikelen die wij verkopen binnen e-Luscious.
OVER E-LUSCIOUS:
e-Luscious is een e-commerce organisatie in wijn, koffie & diervoeding dat een mooie plek heeft
bemachtigd in de top 30 grootste e-shop winkels van de Benelux. Met succesvolle labels, zoals
Wijnvoordeel, Wijnbeurs, Leon Colaris, Koffievoordeel, Koffiemarkt en Voormijndier, zijn wij actief in
diverse Europese landen.
Ons geheim is simpel: liefde voor onze mooie producten en het centraal zetten van onze klanten. Iedere
dag spelen we slimmer, persoonlijker en efficiënter in op hun behoeften. Dat dit werkt, blijkt wel uit onze
groei. We zijn afgelopen jaren verdubbeld in omzet, onze webshops bevinden zich in een continue
stroomversnelling en we ontwikkelen steeds meer nieuwe concepten en nieuwe markten.
INTERESSE?
Wil jij meebouwen aan de groei van e-Luscious en impact maken bij een snelgroeiend bedrijf? Graag komen
we dan met jou in contact via: recruitment@eluscious.com.
DE PROCEDURE:
Wanneer jouw verwachtingen en onze wensen op elkaar aansluiten, nodigen we je graag uit voor een
eerste (video) kennismakingsgesprek. Zijn we na dit gesprek beiden enthousiast, dan plannen we uitgebreide gesprekken met je in. Na deze gesprekken volgt er zo snel mogelijk een terugkoppeling en een eventueel

aanbod. App of bel gerust wanneer je vragen hebt met Femke Kemps (+31611271327). Wie weet drinken
wij binnenkort een goede kop koffie!

