
Data chief traineeship @ Belfius 

Ben jij een data lover? Dat komt goed uit, Belfius ook. En ze zoeken nieuwsgierige mensen 
zoals jij om hun team van meer dan 100 data experts te joinen. Om te groeien van data lover 
naar data chief. Met de exclusieve kans om jouw traineeship te co-creëren door te kiezen 
tussen verschillende assignments en rollen die passen bij jouw ambities en interesses.  

Om te landen in een job die echt bij jou past. Waar je miljoenen feiten en cijfers omzet in 
inzichten, voorspellingen, modellen en acties. Allemaal in het voordeel van het bedrijf, de 
klant en jou. 

 

What’s in it for you? 

Een killer combinatie tussen data en people skills 

• Ontdek jouw data driver 

Ontdek welke rol jij wil spelen in het data universum bij Belfius. Door te doen en te leren. En 
met onze hulp. 

• Uitdagende data projecten 

Data analytics, science, processing of visualisatie. Data analyst, scientist, business analyst of 
project manager. De lijst gaat door en door. De rode draad: data! 

• Geef je skills een boost OF Groei als data expert 

Maak je klaar om verrast en geïnspireerd te worden in +20 trainingsdagen rond data en 
people skills. Waar je leert hoe data écht te vertalen naar business realiteit.  

• Leer van senior experten 

Die je ondersteunen en coachen tijdens je opdrachten. En hun kennis over data en people 
skills met je delen.  

• Land in je droomjob bij Belfius 

Na 2 jaar ontdekken en leren zal je weten waarin jij nu exact verder wil in dit mooie bedrijf. 
De toekomst is van jou, zoveel is zeker!  

• Enjoy the ride  

Maak deel uit van twee hechte groepen: Ormit Talent en Belfius. Met wie je banden smeedt 
voor het leven. Op en naast het werk.  

 

Hoe special ben jij al? Doe de test. 

• Een grote passie voor data is een must  

Een data expert moet je nog niet zijn. Daar helpen wij je wel bij. Toon ons je affiniteit en vooral: 
je passie!  

• Je hebt een master  

Denk aan burgerlijk of handelsingenieur, wiskunde, computerwetenschappen, toegepaste 
economie, statistiek, IT 

• Of max 3 jaar werkervaring 



In analytics of een job vol projecten die je passie voor data, digitaal en technologie 
aangewakkerd hebben. 

• Je zegt vlot ja, oui, yes 

Want je bent native nederlands- of franstalig. En ook Engels has no secrets. 

• Je bent nieuwsgierig (dat het geen naam heeft) 

Je wilt over bijna alles zoveel mogelijk wil weten. En graag alles of toch heel veel kunnen. 
Comfort zones, die zijn een grap. 

 

Wat je fantastisch zal vinden aan 

Belfius 

Data is de toekomst. En Belfius mensen houden van data. Dat is de reden waarom het Belfius 
data team verdrievoudigd is de voorbije 2 jaar. Het is het hart van de innovatie in de bank. 
Waar de toekomst gebouwd wordt en de magie plaatsvindt: data analyseren en vertalen 
naar modellen, voorspellingen, acties en innovaties. Bruggen bouwen tussen noden en 
oplossingen. Een data-carrière bij Belfius ligt dus voor de hand ... kijk gewoon naar de data.  

Ormit Talent 

Jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen ontwikkeling. Zo hebben we het graag. Maar 
tijdens heel jouw traineeship is Ormit Talent daar om jou te gidsen en te begeleiden. Met 
jouw eigen persoonlijke talent development manager, en unieke senior data expert die jouw 
ondersteunen tijdens jouw assignments. Met véél trainingssessies. Én een hechte 
gemeenschap van jonge data talenten net zoals jij. Om te werken, plezier te maken, en 
ervaringen te delen.  

 

Wat je zal doen 

Belfius lanceert elke dag nieuwe strategische projecten. De projecten waar jij op zal werken, 
matchen we met jouw interesse, noden en ambities: 

• Analyseer en visualiseer data voor initiatieven als Banx and Beats. 
• Bouw en verbeter machine learning modellen om fraude te detecteren. 
• Analyseer de customer journey met process mining. 
• Standaardiseer rapportering en bouw dashboards voor de evaluatie van 

marketingcampagnes. 
• Onderzoek business-noden en vertaal deze naar data solutions. 
• Evalueer en verbeter data streams en processen. 
• ... 

 

Vraag het ons! 

We zijn er zeker van dat je vol vragen zit of dat je wat hulp kan gebruiken. Vertel ons wie je 
bent en wat je zoekt en één van onze recruiters laat snel van zich horen.  

Contacteer onze recruiters : recruitment@ormittalent.be  
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