
Stage Data Scientist 

 
Achtergrond 
Quore Capital biedt aan ambitieuze en ondernemende Data Science studenten (MSc) een unieke 
mogelijkheid om praktijk ervaring op te doen als data scientist binnen de financiële sector. 
 
In onze advisering maken we steeds meer gebruik van data en creëren we zelf ook steeds meer data. 
We merken daarnaast dat we erg veel tijd kwijt zijn met het zoeken en/of structureren van nieuwe 
(publieke) data. 
 
Mede door de bijdrage van een stagiair beogen wij een eerste stap richting een meer data gedreven 
organisatie te kunnen zetten. Voor jou is er daarmee een uitdagende rol om grotendeels zelfstandig 
een fundament te creëren voor deze organisatie. 
 
Wij bieden je een professionele, dynamische omgeving waar plezier, uitdaging en groei centraal 
staan en waarbij jouw succes ons succes is. 
 
Wat ga je doen? 

 Tools in kaart brengen en/of ontwikkelen waarmee wij efficiënter data kunnen structureren, 
analyseren en visualiseren 

 Een of meerdere Tools bouwen waardoor wij efficiënter op het web naar informatie kunnen 
zoeken 

 Een database opzetten op basis van onze bestaande, nog grotendeels ongestructureerde, 
data 

 Voor zover nodig, contact onderhouden en co-creatie met externe partijen met betrekking 
tot specifieke applicaties die niet in-house kunnen worden ontwikkeld 

 
Jouw profiel 

 Jij bent een ambitieuze en ondernemende master student Data Science, met ervaring in: 
 Programmeren in R, Python, SQL, Matlab en/of andere programmeertalen 
 Werken met programma’s zoals Knime, R Studio en Visual Studio, of andere 

vergelijkbare (open source) software 
 Het maken van crawlers en/of scrapers 
 Werken met visuele tools als Tableau of PowerBI 

 Je spreekt en schrijft zowel de Nederlandse als Engelse taal vloeiend 
 Je bent nieuwsgierig, durft je mening te geven en hebt gevoel voor humor 
 Je bent flexibel, zelfstandig, ondernemend en klaar om deze uitdaging samen met ons aan te 

gaan 
 
Interesse? Mail je CV en cijferlijsten naar info@quorecapital.com, of solliciteer via Magnet.me. 
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