JOBSTUDENT TEKSTVERWERKING
● OPLEIDING: Computerwetenschappen, Informatietechnologie, Data
analyse en/of gelijkaardige opleidingen.
● SKILLS: K
 ennis de Nederlandse taal, kennis van data analyse en
tekstverwerking. Bij voorkeur kennis van Python, Pandas en Regex.
● PROFIEL: Flexibel, verantwoordelijk, zelf-discipline
● CONTACT: careers@daltix.com.
● WEBSITE: www.daltix.com
Daltix zoekt naar een gedreven, meertalige jobstudent (NL en EN) die kan
helpen bij de verwerken van tekst (promoties, bijvoorbeeld ‘1 + 1 gratis’)
naar numerieke data. Hierbij is een basiskennis dataverwerking met
Python vereist, deze kennis wordt getest aan de hand van een manuele
proef. Bij start van de stage zal je 1 week door ons team in Lissabon
opgeleid worden om een deep dive te krijgen bij de opdracht. (Reiskosten
en overnachting in Lissabon worden vergoed door Daltix). Verder kan je
van school/thuis werken en is er contact mogelijk via Google Meet, S
 kype
of Slack. Je zult een onmiddellijke impact op de business hebben en je zal
een expert worden in het verwerken van data via Python door het gebruik
van Regex. Duurtijd en aantal dagen per week is bespreekbaar.
Je takenpakket zal bestaan uit:
● Inlezen van data in P
 ython in een pandas dataframe.
● Opsplitsen van promotie teksten (bijv. ‘-30% vanaf 3 stuks’) adhv
regex.
● Werken met Git & Github.
● Leren kennen en begrijpen van ons promotie framework waarop alle
data moet gemapt worden.
● De juiste data extraheren en opslaan in dit framework.

● Op tijd mogelijke moeilijkheden communiceren.

Bedrijf
Daltix levert realtime retaildata aan retailers en leveranciers om
effectiever beslissingen te nemen. Daltix verzamelt, verrijkt en analyseert
data van webshops en vertaalt deze in praktische inzichten in prijzen,
promoties en assortimenten. Zo voeren we bijvoorbeeld grootschalige
prijsvergelijkingen en assortimentsanalyses uit, laten we toe om marges te
simuleren of om een brand ladder op te stellen.
Daltix is een S
 tart-up, maar heeft de ambitie om op korte termijn uit te
breiden naar nieuwe geografische markten (en sectoren). Dit zal ook nodig
zijn, aangezien we graag Google willen kopen.
We zijn op zoek naar een jonge ondernemende jobstudent die deze
uitdaging met beide handen wil aangrijpen en die met
verantwoordelijkheid en vrijheid kan omgaan. Je zal nauw samenwerken
met een klein team van ondernemers en ingenieurs. Reken maar op een
volledige onderdompeling in de start-up wereld!
Denk je de geschikte kandidaat te zijn? Stuur je CV + motivatiebrief snel
naar c
 areers@daltix.com.

