
  

 
Vacature Data Scientist  

(32-38 uur) 
 
 
Wil je graag als Data Scientist werken in een internationale markt bij een ambitieuze speler met een 
groeistrategie?  Zijn het bedenken van oplossingen, het beantwoorden van complexe vragen en het 
verzorgen van stuurinformatie met behulp van data helemaal jouw ding? Ja? Kom bij ons werken en draag 
met jouw analyses substantieel bij aan de versterking van de positie van De Bondt B.V./Scheepjes® en 
eigen labels.  
 

Functie  
Als Data Scientist weet je data te vinden, te organiseren, te interpreteren en te analyseren en bovenal om 
te zetten naar begrijpelijke taal voor de diverse collega’s binnen de organisatie. Als Data Scientist zorg je 
voor het gevraagd en ongevraagd tot stand komen van data-analyses, benchmarks en voorspellingen. Je 
verzamelt, combineert en analyseert historische en huidige data uit verschillende bronnen én uit 
ervaringen van de collega’s. Je gebruikt algoritmes en modellen om te voorspellen, te optimaliseren en 
praktische aanbevelingen te doen. Als Data Scientist zet je analyses generiek en gestructureerd op. Je 
geniet ervan dat jouw aanbevelingen toepasbaar zijn in day-to-day business én tot meetbare resultaten 
leiden! 
De Bondt B.V. gebruikt data om haar organisatie en producten in de breedste zin te verbeteren en te 
versterken. Je kunt denken aan het bijdragen aan klanttevredenheid, optimaliseren van processen, 
voorspellen van voorraden, inzicht krijgen in koopoverwegingen, analyses van de webshop, bereik, 
kwaliteit en concurrentiepositie.  
Bij 60.000 artikelen en zoveel verschillende internationale klanten, leveranciers en transacties verlies jij het 
overzicht niet en draag je binnen de afdeling Business Process Management bij aan het realiseren van de 
(jaarlijkse) doelstellingen. 
 

Functie-eisen 
- Een afgeronde WO-opleiding met data- en/of statistische basis (Econometrie, Wiskunde, 

Natuurkunde, Business Analytics, Marketing Intelligence, enz.). 
- Minimaal 3 jaar werkervaring als Data Scientist of een vergelijkbare functie bij voorkeur in 

webshop/groothandel/retailomgeving. 
- Ervaring met werken met databases (SQL) en de visualisatie hiervan (PowerBI). 
- Je hebt een proactieve houding, staat stevig in je schoenen en geeft zowel gevraagd als 

ongevraagd advies aan afdelingsmanagers en directie. 
- Je bent communicatief sterk en het lukt jou complexe informatie over te brengen op een niet-

technisch onderlegde toehoorder.  
- Je hebt geduld en bent toegankelijk. 
- Je bent een puzzelaar en denkt vooruit. Je combineert, je legt verbanden, evalueert en leert. 
- Je werkt gedegen, je kent je eigen grenzen. Je analyses zijn betrouwbaar. Check, dubbelcheck! 
- Je werkt zelfstandig. 

  



 
 
 
 

- Kennis van projectmatig werken.  
- Kennis van Exact is een pré. 
- Goede beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal.  

 
Wie zijn wij? 

De Bondt B.V. is een moderne groothandel in fournituren, wol en handwerkartikelen en is op dit gebied 
toonaangevend in Europa. Het is een no-nonsense, informeel familiebedrijf dat hard groeit en op dit 
moment ruim 80 werknemers telt. We werken vanuit onze hoofdlocatie in Tynaarlo. Met meer dan 60.000 
artikelen hebben wij een enorme collectie en zijn wij dé one-stop-shop voor retailers in deze sector. 
Scheepjes® is ons eigen merk voor garen, accessoires, patronen en boeken. Alle collega’s leveren, ieder 
vanuit hun vakgebied, een bijdrage om samen het brede palet aan producten te ontwikkelen, te innoveren 
en de beste dienstverlening te realiseren. Zie www.debondtbv.nl en https://www.scheepjes.com/nl/ 
 

Wij bieden 
Wij vinden goed werkgeverschap essentieel. We bieden een dienstverband met aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden en een goede werksfeer met enthousiaste collega’s. We bieden een marktconform 
salaris en ruime opleidings- en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden.  
 

En nu? 
Ben jij de Data Scientist die wij zoeken, dan nodigen we je graag uit om te solliciteren. Stuur je motivatiebrief 
met cv naar solliciteren@debondtbv.nl. De sluitingsdatum is 31-05-2022. De gestelde functie-eisen en 
motivatiebrief zijn voor ons zeer belangrijk en daar zal de eerste selectie op plaatsvinden.  
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