Ontgrendel je data potentieel en
overbrug de kloof tussen data en
business
Hoe bereik je beter je business doelen via data?
Hoe vertaal je je business noden naar je data team en omgekeerd?
Hoe vind je het gepaste data talent om dit te kunnen bereiken?
Succesvolle data projecten draaien om meer dan data en analytics alleen.
Om expertise en business te verbinden zijn de juiste human skills
essentieel. We geloven dan ook sterk in een combinatie van data skills en
human skills. Een killer combo om echte data successen te kunnen boeken.

Wij hebben die combo in huis
Hier zijn ze. Onze Data Chiefs: ambitieuze talenten bol van de data en
human skills. Dankzij hun intens ontwikkelprogramma rond cruciale
transvesrale skills, zetten ze jouw data om in echte business waarde.
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Het 2 jaar durende Data Chief Traineeship gaat van start met een intensieve
bootcamp. Met alle relevante data en business skills in de rugzak, staan ze
klaar om te schitteren in data analytics, data science en management client
projects. Tijdens het hele traineeship krijgen ze training rond hard & human
skills, persoonlijke coaching en senior data mentoring.

Jouw data challenge, onze missie. Kies wat bij jou past.
Talent voor korte termijn
Onze pool aan talenten staat klaar
voor jou. Laat ons weten welk
talent je nodig hebt. Wij zoeken de
juiste match.

Jouw voordelen
Toegang tot top data talenten
met sterk ontwikkelde human
skills
Flexible samenwerking aan een
sterke prijs
Doorgedreven talent
ontwikkeling dankzij Ormit Talent
& ORTEC expertise

Talent voor de lange duur
Vul je talent pipeline aan. We
zoeken tot 10 jonge talenten, die
de in-house kennis in jouw bedrijf
komen versterken

Jouw resultaten
Betere connectie tussen business
en data inspanningen
Jonge medewerkers met een
frisse blik
Bespaar tijd en geld op
recrutering en talent
ontwikkeling

Het beste uit twee werelden
Wanneer Ormit Talent en ORTEC samenwerken, komt
het beste van de 2 werelden samen in onze Data
Chiefs. We overbruggen de kloof door de
talentontwikkeling van Ormit Talent te combineren
met de data expertise van ORTEC. Ben jij klaar om
echt future-proof te worden?
Al meer dan 25 jaar is Ormit Talent de specialist in het
ontdekken en ontwikkelen van jong top talent. Door
bedrijven toegang te geven tot zorgvuldig geselcteerd
talent, maakt Ormit Talent, vanuit persoonlijk leiderschap,
organisaties succesvoller.
ORTEC heeft meer dan 40 jaar ervaring in het domein van
Data Science en wiskundige expertise. ORTEC combineert
data en wiskunde in een allesomvattende service
(bsuiness + IT + data). Zo creëert ORTEC data gedreven
oplossingen voor betere resultaten.

Nog andere data uitdagingen?
Ons partnership verhaal gaat nog breder.; Of je nu op zoek bent naar de
kracht van jong Data Chiefs talent, of eerder nood hebt aan meer
diepgaande data expertise, of beide... Wij kunnen je helpen! We bieden
oplossingen aan voor 4 soorten uitdagingen in een modulaire approachh.
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Ons doel is altijd om het gepaste antwoord te vinden voor jouw data noden.
Dit doen we door onze expertise domeinen te combineren. Vertel ons wat jij
nodig hebt!

