Floridata zoekt per direct:
Afstudeeronderzoek(st)er (40 uur)
(Kernwoorden: DATA – VOORSPELMODEL – EXPORT - SIERTEELT )
Omschrijving Floridata
Stichting Floridata is een collectief onafhankelijk dataplatform van en voor handelaren in de
sierteeltsector. Wij bieden onze deelnemers drie kerndiensten: markinformatie –
debiteureninformatie – Sustainable Sourcing Scan.
Deelnemers leveren digitaal data aan (facturen, betalingen en debiteurgegevens) en kunnen
vervolgens trends en ontwikkelingen volgen op markten en afzetkanalen, inclusief hun eigen positie
daarin. Met onze debiteurendienst kunnen deelnemers risico’s inschatten van nieuwe en huidige
afnemers. Ook kunnen onze deelnemers optioneel, door middel van aanlevering van hun
inkoopdata, inzien hoe duurzaam zij inkopen.
Afstudeeropdracht
Je gaat werken aan een conceptueel model die de exportontwikkeling zo nauwkeurig mogelijk dient
te voorspellen. Hierbij richt je je op enkele landen uit de export top 30, uitgesplitst naar bloemen en
planten. Je gaat nieuwe parameters identificeren en bestaande parameters optimaliseren. Hierbij
maak je gebruik van de geaggregeerde exportdata van Floridata. Ook verzamel en analyseer je
relevante economische en marktdata en test je het voorspelmodel. Om een beeld te krijgen, zie
onze blog: voorspelmodel Rusland, gepubliceerd in december 2020. Startdatum in overleg en werken
is zoveel mogelijk vanuit huis.
Profiel
- Een gemotiveerde HBO/WO-student met een gedegen basis in wiskunde, statistiek en
marktonderzoek
- Sterke analytische en statistische vaardigheden
- Goede kennis van Microsoft Office
- Proactieve en zeer nauwkeurige houding
Wat bieden wij jou?
- Een passende stage- en reiskostenvergoeding
- Interessante werkomgeving
- Enthousiaste begeleiding vanuit Floridata
- Een informele en zelfstandige fijne werksfeer
Enthousiast geworden en denk jij in het profiel te passen?
Stuur jouw C.V. en motivatiebrief dan vandaag nog naar info@floridata.nl
Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Wesley van den Berg (manager Floridata).
Contact gegevens
Stichting Floridata
Europalaan 400
23526 KS Utrecht
Telefoonnummer: 020 - 820 00 35
Email: info@floridata.nl
Website: www.floridata.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

