DahliaMatic Sp. z o.o. jest jedną z największych polskich firm w zakresie rozwiązań IT w naszym
regionie oraz wchodzi obecnie w skład Grupy Kapitałowej Asseco Poland. Od ponad 10 lat oferuje
swoim Klientom produkty oraz profesjonalne usługi IT m.in. z zakresu wdrożeń systemów ERP. Naszym
głównym atutem jest doświadczenie i specjalistyczna wiedza w zakresie wdrożeń wiodących na
świecie systemów ERP dedykowanych dla dużych oraz średnich przedsiębiorstw. Mając na uwadze
szczegółowe potrzeby oraz specyfikę Klientów, oferujemy usługi konsultingowo - wdrożeniowe w
zakresie rozwiązań SAP, Oracle oraz Microsoft Dynamics AX.

Obecnie do Zespołu DahliaMatic poszukujemy osoby na stanowisko

Specjalista ds. modelowania danych
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:









Udział w projektach z zakresu CRM analitycznego (modelowanie churn, analiza sieci
społecznych, segmentacja behawioralna, prognozowanie response’u z akcji marketingowych i
in.) oraz oceny ryzyka (Credit Scoring)
Udział w projektach wdrożeniowych oprogramowania analitycznego (analiza wymagań
biznesowych, definiowanie procesów analitycznych i zawartości informacyjnej datamartów)
Specyfikacja potrzeb biznesowych
Tworzenie koncepcji analitycznych do projektów
Statystyczna analiza danych
Konstrukcja oraz testowanie modeli analitycznych
Współpraca z odbiorcą biznesowym

Wymagania:






Ukończona wyższa uczelnia, preferowany kierunek studiów: matematyka, informatyka,
metody ilościowe, ekonometria, statystyka, fizyka komputerowa
Wymagane doświadczenie w przetwarzaniu lub modelowaniu danych (sektory:
telekomunikacyjny, retail, finansowy)
Bardzo dobra znajomość SQL
Dobra znajomość aplikacji SAS (pakiety BASE, STAT), znajomość SPSS lub innych pakietów
statystycznych będzie dodatkowym atutem
Znajomość zagadnień bazodanowych








Wiedza z zakresu nauk statystycznych
Znajomość systemu AdvancedMiner i/lub języka programowania Python będzie dodatkowym
atutem
Dobra znajomość języka angielskiego
Mile widziane doświadczenie akademickie
Kreatywność oraz samodzielność w szukaniu analitycznych rozwiązań problemów
biznesowych
Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

Oferujemy:




Możliwość poznania unikatowego know-how, zdobycia wiedzy oraz podniesienia
posiadanych kwalifikacji
Dużą samodzielność
Pracę w ambitnym i dynamicznym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: praca@dahliamatic.pl

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez DahliaMatic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba
Daimlera 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji oraz wszystkich
przyszłych rekrutacji zgodnych z moim profilem zawodowym, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997
o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

