
  

 

 

Vacature: Lead Analytics Consultant (tijdelijk) 
  
Organisatiebeschrijving 

Underlined is een jong en innovatief bedrijf, dat zich met innovatieve Customer Journey Analyse 

projecten en producten richt op grote dienstverleners (banken, verzekeraars, energiebedrijven e.d.) en 

klantervaringen inzichtelijk maakt in de customer journey. We gebruiken cutting-edge technieken om 

de verschillende typen gestructureerde én ongestructureerde (big) data te analyseren. We hebben 

hiervoor eigen methoden, tooling en taxonomie ontwikkeld in state-of-the-art analysetooling zoals R, 

KNIME en Python. We zijn gevestigd in het oude klooster Mariënburg, op loopafstand van station Den 

Bosch, waar ook dé data science universiteit van Nederland (JADS – een samenwerking tussen Tilburg 

University en TU/Eindhoven) gevestigd is.  

 

Vacature 

Voor de tijdelijke vervanging tijdens een zwangerschapsverlof zoekt Underlined in de periode van mei/ 

juni tot en met december 2019 een lead anaytics consultant voor 24 – 32 uur per week (in overleg).  

 

Als lead anlaytics consultant ben je verantwoordelijk voor een team van analytics en business 

consultants (5 FTE). Je maakt en beheert de resourceverdeling bij projecten en productontwikkeling. 

Daarnaast ben je doorlopend aanspreekpunt bij knelpunten en ondersteun je consultants bij het vinden 

van een oplossing hiervoor. Dit komt onder andere naar voren in het assisteren en coachen bij 

oplevering van projecten waarbij je zorgt draagt voor de inhoudelijke professionaliteit en – indien 

mogelijk – zorgt voor vervolgopdrachten. Daarnaast ben je zelf actief betrokken bij een of meerdere 

projecten vanuit een account- en/ of projectmanagementrol. Naar de klant ben je een professioneel 

gesprekspartner.  Intern vertaal je de business(sales)vraag naar een analyseaanpak/ inzet van het 

product en stel je budgetten en planningen op. Ook ondersteun je het team bij de vertaling van data-

inzichten naar verbeterinitiatieven. Daarnaast ondersteun je bij salesgesprekken met nieuwe klanten en 

bouw je zelfstandig bestaande relaties verder uit.  

 

Jouw ervaring/ kennis:  

Onze ideale tijdelijke lead analytics consultant heeft een analytics achtergrond in een consultancy 

omgeving. Daarnaast heb je: 

▪ WO werk- en denkniveau; 

▪ 5 – 10 jaar werkervaring; 

▪ Aantoonbare ervaring met (big) data-analyse, statistische methoden en onderzoek; 

▪ Aantoonbare ervaring met projectmanagement van grote/ complexe projecten; 

▪ Affiniteit met customer experience/ customer journey management; 

▪ Teamgevoel, een gestructureerd en slagvaardig karakter. 
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Wij bieden: 

▪ Marktconforme vergoeding, afgestemd op jouw profiel; 

▪ Bedrijfsmiddelen worden beschikbaar gesteld; 

▪ Een flexibel in te delen werkweek; 

▪ Een prettige, informele werksfeer in een jong team; 

▪ Een prachtige werkomgeving in hartje Den Bosch. 

 

Solliciteren of meer weten? 

Heb je interesse? Mail dan je CV en motivatiebrief naar solliciteren@underlined.nl! Wil je meer weten, 

schroom dan vooral ook niet om contact op te nemen. Bij interesse maken we op kort termijn een 

afspraak. 
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