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In 2021 startte 100%
van de kandidaten
bij een toffe
opdrachtgever

Opleiding on the job
Het Talent Program voor young professionals is een uniek ontwikkelprogramma waarin we je
opleiden en je begeleiden naar een baan bij een bij jou passende werkgever. Dit kan een
multinational zijn maar ook een NGO in Nederland. Samen kijken we naar jouw ambities en
drijfveren en hoe jij je verder kunt ontwikkelen bij een werkgever die bij jou past. Gedurende het
eerste jaar blijven we je coachen. Zo kun jij je optimaal ontwikkelen tot een echte specialist in
data & analytics. Lees verder en ontdek de vele kansen na het afronden van het Talent Program.

In 3 stappen naar een bij jou passende werkgever!
1. Opleiding
2. Begeleiding & loopbaanoriëntatie
3. Bij een werkgever aan de slag met een coach op de achtergrond

De voordelen voor jou
Heb je een (bijna) afgeronde bachelor, WO opleiding of maximaal twee jaar werkervaring?
Toegepaste statistiek in je curriculum en bovenmatige interesse in data & analytics? En wil jij je
(verder) ontwikkelen tot data specialist? Dan is ons Talent Program echt iets voor jou.
 Inspirerend en afwisselend programma van 7 weken
 Goed salaris
 Begeleiding en coaching gedurende het eerste jaar bij werkgever
 Professioneel netwerk
 Keuze uit diverse topwerkgevers. Van multinationaal tot NGO
 Startdatum: Maart 2023

Datum & locatie
Het Talent Program vindt ieder voorjaar en najaar plaats in Bunnik en deels online
De eerstvolgende editie start in Maart 2023
Adres Cmotions: Kosterijland 40, 3981 AJ Bunnik

Aanmelden
De procedure ziet er als volgt uit en kan live dan wel online plaatsvinden:
1. Tijdens een kennismakingsgesprek kun jij vragen stellen en vertellen wij over het programma
2. Je doet een assessment en maakt kennis met een aantal trainers van het programma
3. Wij doen je een goed voorstel en geven elkaar de hand
4. Je start in maart 2023 met het programma en wordt in de tussentijd uitgenodigd voor leuke
en inhoudelijke activiteiten zoals een hackathon

Wat doen we voor jou?
We beginnen met een fulltime data & analytics opleiding van 7 weken. Je krijgt training van de
beste specialisten in de markt. Tijdens de opleiding ontwikkelen we je vakkennis, persoonlijke
vaardigheden en leer je met de belangrijkste data tooling werken. We besteden veel aandacht
aan het toepassen van de theorie in de praktijk aan de hand van praktijkcases en bedrijven die
ons bezoeken tijdens de opleiding.

Waar bestaat het programma uit?
Je krijgt circa 2 maanden full time training in het gebruik van data in datagedreven organisaties,
data preparatie, methoden en technieken, tooling én vaardigheden als gesprekstechnieken,
impactvol presenteren, rapporteren en visualiseren. In de intensieve opleidingsweken komen
onder meer aan bod:

Data toepassingen
Datagedreven organisatie
Data management
AVG & Privacy
KPI’s en metrics
Data visualisatie
Datagedreven marketing
Business case

Data en analyse technieken
Statistiek Data
Exploratie
Data Preparatie
Data modeleren
RFM
Clusteranalyse
Logistische regressie
Decision trees & random forests

Tools
Advanced Excel
SQL
PowerBI
Python

Persoonlijke vaardigheden
Elevator pitch
Agile werken
Gesprekstechnieken
Storytelling
Communicatievaardigheden
Time management
Feedback geven en ontvangen
Overtuigend presenteren
Plan van aanpak

Daarnaast werk je gedurende de week aan een case waarbij je de lesstof in praktijk brengt.

Salaris
Aan dit programma data & analytics zijn voor deelnemers geen kosten verbonden. Sterker nog,
je krijgt salaris betaald en zodra je start bij een werkgever, krijg je ook een auto tot je beschikking
of mobiliteitsvergoeding.
Na afloop van de trainingsperiode begeleiden wij je naar een baan bij een werkgever die bij jou
past. Je start met ca. een jaar detachering. Daarna kun je door de werkgever in dienst worden
genomen, kun je kiezen om opnieuw bij een andere werkgever gedetacheerd te worden of kun
je starten als consultant bij Cmotions. Wij blijven hierover in gesprek met jou om zo goed
mogelijk invulling te geven aan jouw loopbaanoriëntatie.

Na het Talent Program data & analytics: kansen en mogelijkheden
We begeleiden je naar een vaste baan in een functie als Data Analist, Data Scientist, Database
Marketeer, Marketing Intelligence Specialist of Data Consultant. We brengen je aan tafel met
werkgever(s), geven je gesprekstraining en begeleiden je tijdens het sollicitatieproces. Wanneer
je gestart bent met je nieuwe baan, blijven we je coachen tijdens je eerste jaar. Ook nodigen we
je uit voor kennissessies waarin jij je vakkennis up-to-date kunt houden. Wat dacht je ervan om
te werken bij bol.com, Eneco, De Persgroep, CliniClowns, ING, KPN of andere topwerkgevers?
Data & analytics talenten gingen je voor bij opdrachtgevers zoals:

Cmotions, specialist in data analytics en data science
Onze organisatie bestaat uit zo’n 75 gedreven professionals die allemaal werkzaam zijn op het
snijvlak van advanced analytics, data science en de toepassing daarvan binnen organisaties.
Allemaal met de gemeenschappelijke missie om met data de toekomst beter te maken.
Mensen, organisaties, markten. Allemaal zijn ze in beweging en continu aan verandering
onderhevig. Belangrijk is deze bewegingen te volgen, te verklaren en zo mogelijk te
voorspellen. Wij nemen deze ‘Customer motions’ als basis voor het vaststellen van een
gedragen richting voor verdere ontwikkeling van een organisatie en een betere toekomst.
Wij hebben een open en transparante cultuur waarin we de kwaliteiten van onze consultants
optimaal tot hun recht laten komen. Daarbij bieden wij veel ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling, initiatieven om op professioneel gebied te verslimmen, fun en het kunnen
bijdragen aan kansgelijkheid vanuit onze maatschappelijke projectgroep ‘Who Cares’.
Lees meer op cmotions.nl.
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