
Welke data heeft jouw organisatie eigenlijk? En hoe 
kan de organisatie die data gebruiken om inzichten te 
creëren? En wie maakt deze vertaalslag? Datastudent 
levert de juiste persoon! Zodat ook jullie gemakkelijker 
de strategische doelstellingen bereiken.

De juiste aanpak voor iedere organisatie

In onze visie staat niet de data en techniek 

centraal, maar de mens. De mens is niet alleen 

terug te vinden in de data, maar ook binnen de 

organisatie. Omdat zowel mensen als organisaties 

onderling sterk verschillen vergt dit maatwerk. 

Sommigen organisaties hebben veel ervaring en 

de juiste technische middelen voorhanden, terwijl 

anderen nog zoekende zijn. De ene persoon werkt 

binnen een klein bedrijf met korte lijnen, terwijl 

de ander moet manoeuvreren binnen een grote 

politieke organisatie. Onze missie; opleiden van 

de juiste data professional voor jouw organisatie. 

Maatwerk!

 

Diensten gericht op korte en lange termijn

Datastudent Opdracht:

Meerwaarde onduidelijk? Data van onvoldoende 

kwaliteit? Onvoldoende kennis en talent?     

Data student levert op een laagdrempelige manier 

een persoon die een afgebakende opdracht 

uitvoert op het gebied van data science. Zodat jij 

op een eenvoudige manier kennis kunt maken met 

de meerwaarde van data.

Datastudent Traineeship:

Onduidelijk welk profiel het beste past bij 

jouw organisatie? Geen capaciteit om zelf een 

kandidaat te vinden en op te leiden? Ruim de tijd 

willen nemen om de nieuwe kandidaat te leren 

kennen? Dan is ons traineeship gemaakt voor u.

 

Ons traineeship is modulair opgebouwd uit 

onderdelen die zachte en harde competenties 

aanleren. Zo waarborgen wij dat zowel de wensen 

vanuit jouw organisatie als de verwachtingen 

van de kandidaat op elkaar aansluiten. Om zo tot 

een duurzame relatie te komen tussen u en de 

toekomstige data professional.

Vast tarief zonder verborgen kosten

Geen poespas of verborgen kosten. Transparantie 

is bij ons de norm. Een vast tarief per uur voor 

een korte maar krachtige opdracht.  En een vast 

tarief voor het 12 maanden durende Datastudent 

traineeship. 

Geïnteresseerd in onze eerdere  opdrachten? 

Meer weten over de inhoud van het 

 traineeship? Bel ons!

 

Eli:  +31 (0)6 23 37 53 63  

Luc:  +31 (0)6 18 11 22 15

Data; de grondstof  om 
strategische doelstellingen 
te bereiken.

https://www.linkedin.com/in/eli-goedegebure-15b0b655/
https://www.linkedin.com/in/lucoudenes/
https://datastudent.nl
https://datastudent.nl
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