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Jesteśmy producentem zaawansowanego oprogramowania analitycznego,
w tym m.in. narzędzi data mining, data quality, analizy sieci społecznych,
przetwarzania danych tekstowych.
Oferujemy usługi konsultingowe oraz outsourcing projektów analizy danych.
Realizujemy także projekty badawczo-rozwojowe. Łączymy biznes z nauką - współpracujemy z wiodącymi
ośrodkami naukowymi, ale koncentrujemy się na potrzebach naszych Klientów biznesowych.
Poszukujemy ludzi z pasją, inwencją, chęcią do stałego rozwijania swoich kompetencji.
W najbliższym czasie planujemy wejście z naszymi produktami na rynek globalny.
Obecnie do naszego zespołu poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Modelowania Danych / Programista
(Zespół Wsparcia i Rozwoju Oprogramowania)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: SMD - ZWO
Oferujemy:


Pracę z najnowszymi technologiami informatycznymi i przetwarzania informacji



Możliwość poznania unikatowego know-how, zdobycia wiedzy oraz podniesienia posiadanych
kwalifikacji



Dużą samodzielność i realny wpływ na strategię rozwoju Firmy



Możliwość wdrażania własnych pomysłów



Pracę w ambitnym, dynamicznym zespole



Imprezy integracyjne



Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji

Opis stanowiska:


Udział w projektach wdrożeniowych oprogramowania analitycznego (analiza wymagań
biznesowych, definiowanie procesów analitycznych i zawartości informacyjnej datamartów)



Wsparcie zespołu rozwojowego w udoskonalaniu istniejących i rozwoju nowych
funkcjonalności w obszarze analityki predykcyjnej.
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Udział w projektach z zakresu CRM analitycznego (modelowanie churn, prognozowanie
response’u z akcji marketingowych, rekomendacje, analiza sieci społecznych, segmentacja
behawioralna i in.)



Przygotowywanie dedykowanych funkcjonalności, procedur oraz rozszerzeń funkcjonalnych
sytemu analitycznego



Udzielanie wsparcia merytorycznego użytkownikom produktów analitycznych Algolytics,
związanego z wykorzystaniem metod zaawansowanego modelowania danych, w odniesieniu
do różnorodnych obszarów zastosowań biznesowych



Specyfikacja zapotrzebowań biznesowych w oparciu o wiedzę i doświadczenie wyniesione ze
współpracy z partnerami i klientami

Nasze oczekiwania:


Ukończona wyższa uczelnia, preferowany kierunek studiów: informatyka, matematyka, metody
ilościowe, ekonometria, statystyka, fizyka komputerowa



Wymagane doświadczenie w projektach konsultingowych w obszarze przetwarzania lub
modelowania danych



Znajomość zagadnień z zakresu statystyki, Data Mining, Big Data



Znajomość pakietów do analizy danych typu: SAS, R, IBM Modeller/SPSS, Statistica, KNIME,
RapidMiner



Znajomość języków programowania: Python, Java



Umiejętność współpracy z zespołem programistów, w tym znajomość zagadnień technicznych



Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym



Kreatywność oraz samodzielność w szukaniu analitycznych rozwiązań problemów biznesowych

Dodatkowe atuty:



Doświadczenie w pracy z bazami danych



Znajomość języka zapytań SQL



Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub prezentacji oprogramowania



Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu



Mile widziane doświadczenie akademickie
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