Hallo buitengewone DATA ENGINEER!
Zou jij graag willen spelen met de nieuwste technologieën in een prikkelende data omgeving terwijl je
ondertussen de wereld veiliger en de toekomst mooier maakt?
We bieden je een geweldig technisch speelveld met de nieuwste technologieën om ons innovatieve,
zeer geavanceerde platform voor transactiemonitoring te creëren en door te ontwikkelen. Een musthave om de meest effectieve en efficiënte detectiemethoden te creëren en unieke inzichten, trends
en scenario's te ontdekken, waarmee we banken, de publieke sector en wetshandhavingsinstanties
helpen om samen financiële criminaliteit te verslaan.
Een sneak preview op je nieuwe speelveld:
➢ Datamanagement: datakwaliteit, consistent datamodel, operationele afstemming
➢ Datatransformatie en complexe datapijplijnen; streaming focus: Kafka
➢ Schaalbare data science producten
➢ Cloud big-data architecturen (Azure / AWS / GCP); Databricks, MLflow, Hadoop, AWS
Sagemaker
➢ Graph data structuren en databases.
➢ Privacy-preserving analyses, veilige (multi-party) berekeningen
➢ Java / Python / Scala / Go / etc.
➢ CI / CD en Docker, Kubernetes, OpenShif
Ben jij een expert of een uitzonderlijk talent op (de meeste van) deze onderwerpen, heb jij de
ambitie en mindset om te leren en te groeien en prikkelt onze propositie jou tot nu toe? Heel goed!
Dan vertellen we je graag vast wat meer.
Bij TMNL zijn kernwaarden als maatschappelijke verantwoordelijkheid, constante nieuwsgierigheid,
moedige keuzes maken en samen leren en groeien erg belangrijk. Net als een sterk cultureel
fundament gebaseerd op ethiek, het verwelkomen van alle achtergronden, persoonlijkheden en
meningen, eerlijkheid en kwetsbaarheid in onze interacties en het constant experimenteren. Op
deze manier bereiken we niet alleen de voorsprong en kwaliteit in ons werk waar we naar streven,
maar ook de langdurige maatschappelijke verandering door de slimste criminelen in de financiële
wereld te vinden en te ontmaskeren.
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je niet alleen enthousiast bent over de missie en het
doel van je werk, maar ook over het werk dat je dagelijks doet, met wie je werkt en de cultuur
waarin je werkt. Nu lid worden van het TMNL team betekent ook dat we je uitnodigen om bij te
dragen aan het co-creëren van het bedrijf waar je altijd al voor wilde werken.
Net zoals we ons werk met passie en toewijding doen, genieten we ook van een gezonde balans
tussen werk en privé en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Als team zullen we er alles aan doen om
ervoor te zorgen dat je op het werk net zo gelukkig, gezond en energiek bent als in het leven naast je
werk, zodat we elkaar kunnen helpen om elke dag weer beter te worden dan de dag ervoor.

Ben je klaar om te ontdekken hoe ver we samen kunnen komen om de wereld mooier en veiliger te
maken? Zet de eerste stap en neem contact op met Martin van Hal (Head of Recruitment) via
martin.vanhal@tmnl.nl of telefoonnummer 06 44 718 734.

