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JUNIOR IT-CONSULTANT |
SOESTERBERG

WAT GA JE DOEN?
In een “connected world” van  mensen, systemen en apparaten wordt data

delen steeds belangrijker. Ook big data is een sleutelwoord. De afdeling Data

Science doet toegepast onderzoek naar nieuwe technologie voor data analyse

en data uitwisseling. Onze belangrijkste missie is om betekenis te geven aan

deze data, bedrijven en overheden te helpen hun data te beheren en in staat te

stellen betere beslissingen te maken vanuit zowel een maatschappelijk als

bedrijfseconomisch perspectief. 

Het ontwerpen van innovatieve IT oplossingen voor het gecontroleerd delen

van data en digitale samenwerking tussen organisaties is complex, zeker in

onze dynamische wereld. Wij zijn daarom op zoek naar een junior IT-

consultant die zich dit uitdagende werkveld eigen wil maken. Als IT-

consultant kijk je verder dan enkel technologische oplossingen en maak je de

vertaalslag tussen Business en IT-innovaties. Samen met klanten en collegae

werk je aan praktische oplossingen en klantvragen. 

Je wordt onderdeel van het ‘Connected Business team’, een gevarieerd en

toegankelijk team van onderzoekers en adviseurs waarin persoonlijk contact
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en samenwerking centraal staan. Voorbeelden van concrete taken waar je als

IT-consultant binnen ons team aan werkt zijn:

Werken bij TNO betekent dat je werkt aan maatschappelijke impact. Dat je

verder kijkt dan de dagelijkse gang van zaken en oog hebt voor de potentie van

nieuwe ontwikkelingen en deze samen met klanten omzet in oplossingen. Dit

werk voer je uit voor o.a. zakelijke en logistieke dienstverleners, smart

industrie en de overheid. Onderaan deze pagina staan een aantal verwijzingen

naar projecten waar Data Science bij betrokken is. Naast klantopdrachten zal je

een deel van je tijd besteden aan onderzoeksopdrachten waarin je de potentie

en de toepasbaarheid van nieuwe technologieën en oplossingen verkent.

Actuele onderwerpen zijn o.a. linked (open) data, ontologieën en blockchains.

‘ “ALS JE MET MEERDERE PARTIJEN TIJD
RESERVEERT OM PROBLEMATIEK TOT OP HET
DETAIL TE BESPREKEN EN ELKAARS
STANDPUNTEN TE BEGRIJPEN, NEEMT DE
KWALITEIT VAN HET RESULTAAT STERK TOE.
BEGELEIDING DOOR TNO IS DAARBIJ
ESSENTIEEL” FRANK VAN ECK NTS-GROUP ‘

Opstellen van informatie-standaarden waarin de semantiek (betekenis)

van informatie is vastgelegd. Met behulp van deze standaarden wordt het

delen van data en samenwerking tussen organisaties gestimuleerd.

Samenbrengen van partijen uit het bedrijfsleven om gezamenlijk de

inhoud van informatie-standaarden voor een domein te bepalen.

Digitalisering en innovatie in dit domein worden hiermee bespoedigd.

Adviseren van organisaties over data governance en IT-vraagstukken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe zij data beschikbaar kunnen stellen

zonder de privacy van personen in het geding te brengen.

•

•

•



WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
We zijn op zoek naar een IT-consultant die het ‘Connected Business team’

binnen onze afdeling Data Science wil komen versterken.

Solliciteer dan op de functie van IT-consultant bij de afdeling Data Science

van TNO.

WAT MAG JE VAN JE WERKOMGEVING VERWACHTEN?
Een uitgebreide omschrijving van de afdeling Data Science . 

Informatie aandachtsgebied Smart Appliances . 

Slim datagebruik in de Logistiek . 

Wij bieden standaard als onderdeel van de aanstelling coaching, mentoring en

opleidingsmogelijkheden.

WAT KAN TNO JE BIEDEN?
Werken met plezier betekent voor iedere werknemer iets anders. Daarom

bieden wij bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden a-la-carte, waarbij je maandelijks

diverse arbeidsvoorwaarden tegen elkaar kunt uitruilen. Door flexibele

werktijden (bijvoorbeeld 4x9) en verschillende verlofregelingen kun je zelf een

Wil jij organisaties helpen waarde te creëren met data?

Geeft het vertalen van problemen die spelen bij organisaties naar

concrete en bruikbare oplossingen jou energie? En vind je het leuk om

hierbij gebruik te maken van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en

technologische ontwikkelingen?

Ben jij communicatief vaardig en werk je graag samen in

multidisciplinaire teams?

Is jouw opleidingsrichting technische bedrijfskunde (met

informaticacomponent), BedrijfsInformatie Technologie,

informatiekunde, informatica (waarbij je affiniteit hebt met

bedrijfskundige vraagstukken) of heb je een vergelijkbare achtergrond?

Heb je maximaal twee jaar werkervaring?

•

•

•

•

•
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pakket creëren wat optimaal aansluit op jouw wensen. 

TNO hecht veel waarde aan zowel jouw persoonlijke- als jouw professionele

ontwikkeling. Er zijn vele mogelijkheden om met je ontwikkeling aan de slag

te gaan: congressen, opleidingen, workshops, coaching, intervisie, mentoring

en functierotatie. Bij TNO heb je de regie van je eigen carrière voor een zeer

groot deel in eigen hand.

HOE ZIET HET PROCES ERUIT?
Solliciteren is mogelijk t/m 20 augustus 2017.

HEEFT DEZE VACATURE IETS BIJ JE LOS GEMAAKT?
Dan zie ik je sollicitatie graag tegemoet! 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen.

Recruiter: Ferry Leeflang 

Mobiel: +31 (0)6-11700478 

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/ferryleeflang 

Hiringmanager: Judith Kessens 

Telefoonnummer: 08886 65822 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

GEÏNTERESSEERD?
Nu solliciteren

SOLLICITEER 

INTERVIEW OVER FIELDLAB SMART CONNECTED SUPPLIER NETWORK

SETU (SETU ZORGT VOOR STANDAARDISATIE VAN ELEKTRONISCH

BERICHTENVERKEER IN DE BRANCHE VOOR FLEXIBELE ARBEID)
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DR. IR. JUDITH
KESSENS

CONTACT

Locatie Den Haag - New
Babylon



088 866 58 22

E-MAIL 

GEEN PASSENDE VACATURE?
Open sollicitaties

ONTMOET TNO BIJ DE PHD-DAY – BEZOEK DE
WEBSITE

https://www.tno.nl/nl/career/tno-en-jouw-studie/open-sollicitaties/
https://www.tno.nl/nl/over-tno/agenda/2017/ontmoet-tno-bij-de-phd-day/
https://www.tno.nl/nl/career/vacatures/
https://www.tno.nl/nl/over-tno/locaties/locatie-den-haag-new-babylon/lid12138/
tel:088 866 58 22
mailto:judith.kessens@tno.nl

