Hallo bijzondere SENIOR ACADEMIC DATA SCIENTIST!
Zou jij graag willen spelen met de nieuwste en meest innovatieve advanced analytics in een
zinderende 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:
➢ Leiden van TMNL's denkwerk bij de ontwikkeling van advanced analytics (inclusief maar niet
beperkt tot) machine learning en graph analyse ter bestrijding van financieel-economische
criminaliteit
➢ Continu het markt- en analyse domein verkennen op zoek naar nieuwe technologieën en
deze kennis vertalen naar het ontwerpen en ontwikkelen van praktische toepassingen in de
TMNL processen
➢ Nauw samenwerken met AML experts en data- en machine learning engineers om nieuwe
kansen te verkennen en analyses te ontwerpen en te implementeren
➢ Interfunctioneel samenwerken en (senior) stakeholders overtuigen met effectieve
presentaties van de nieuwste analytische technologieën die TMNL toepast
➢ Uitgebreide kennis ontwikkelen van TMNL data structuren en statistieken, pleiten voor
noodzakelijke veranderingen voor de ontwikkeling van proposities
➢ ‘Hands on’ uitvoeren van analyses, inclusief data voorbereiden, requirements specificeren,
testen, valideren en documenteren
Op je entreeticket staat:
✓ Een doctoraat in engineering, statistiek, datawetenschap, toegepaste wiskunde, informatica,
natuurkunde of een vergelijkbaar gebied.
✓ Uitgebreid netwerk op het gebied van data science, bij voorkeur in wetenschap, onderzoek
en product/software domeinen
✓ Diepgaande ervaring met analysesoftware (bijv.R, Python), databasetalen (bijv.SQL) en / of
backend-programmering (bijv.Javascript)
✓ Diepgaande ervaring met advanced analytics methoden en implementaties (met name
machine learning en geavanceerde netwerk analyse)
✓ Ervaring en affiniteit met het vakgebied Anti-Money Laundering (AML) en financiële
criminaliteit is een pre
✓ Naast de academische achtergrond, duidelijke ervaring en bekwaamheid in een toegepaste
context, bij voorkeur in de financiële sector
✓ Uitstekende vaardigheden op het gebied van probleemstelling, probleemoplossing en
projectmanagement
Heb jij dit ticket en ben je enthousiast over onze propositie? 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.

