Online data analist
ITCA heeft meer dan ambitieuze plannen om organisaties te beschermen tegen het gebruik
van illegale software. Wij zijn daarom per direct op zoek naar een online ‘detective’, die ons
internationale cyber-team komt versterken!
Jouw rol als échte Sherlock Holmes
Als gedreven online data analist kom je te werken binnen een jong team. Wij zijn gevestigd in
Stikkerbuilding in het hart van zakelijk centrum De Gelderse Poort, Arnhem. Onze experts hebben
een brede kennis van de mondiale en regionale intellectuele eigendommen en software compliance
wetten. Ze zijn doorgewinterde onderhandelaars die streven naar het herstellen van inkomsten.
Als online data analist ben je medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar
organisaties die illegale software gebruiken. Complexe problemen dienen te worden ontleed. Een
sterk analytisch vermogen is daarom een must. Weet jij diverse relevante aspecten en deelproblemen
te onderscheiden? Zit kritisch verbanden leggen in jouw aard? Heb je oplossingen doorgaans binnen
handbereik? Dan zijn wij op zoek naar jou. Omdat de kleinste details van groot belang zijn is het
belangrijk dat je geduldig, gestructureerd en nauwkeurig kunt (samen)werken. Daarnaast moet je goed
kunnen overleggen met diverse partijen wereldwijd.
Wat verwachten wij van jou?
Accuraat en zelfstandig werken is van essentieel belang. Het spreekt voor zich dat je affiniteit met
digitale systemen moet hebben. Binnen ITCA wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde software.
Tijdens jouw inwerkperiode krijg je volop de ruimte om het je eigen te maken. Omdat wij voor
organisaties ‘from all over the world’ werken is een uitstekende beheersing van de Engelse taal cruciaal.
Spreek je Arabisch, Chinees, Portugees of Spaans, dan is dat mooi meegenomen.
Een brede kennis van data-analyse, onderzoek, IT en bij voorkeur softwarelicenties. Werkervaring is een
pré. Ook hbo- schoolverlaters met een grote dosis doorzettingsvermogen en enthousiasme vragen wij
om te solliciteren.
Wat wij jou kunnen bieden?
Ons bedrijf loopt voorop in de technologische ontwikkelingen. Nieuwsgierig, neem een kijkje op onze
website www.itca.com. Het betreft een fulltime functie in vast dienstverband. Werken vanuit huis, geen
probleem. In een informele sfeer bieden we je de mogelijkheid om uit te groeien tot senior.
Meer informatie of solliciteren?
Wij zien graag een prikkelende sollicitatie tegemoet. Voor meer informatie over deze functie of
procedure kun je contact opnemen met Marc Luijten, via telefoonnummer +31(0)6 51 62 85 99. Mailen
kan naar hr@itca.com.

