Interesse in de financiële wereld, modellen ontwikkelen, machine learning algoritmes in de praktijk
toepassen, een cultuur waar veel aandacht is voor jouw begeleiding en persoonlijke ontwikkeling
én daarnaast ook nog eens op zoek naar een leuke job als Werkstudent? Bekijk onze vacature en kom
werken bij RiskQuest!
Een dag uit het leven van een RiskQuest’er:
• Samen met andere RiskQuest collega’s kom je binnen bij ons prachtige kantoor aan de
Herengracht, eerst drink je met je collega’s een koffietje en bespreek je het laatste financiële
nieuws.
• Vervolgens begin je met het plannen van je dag: een efficiënte indeling van de dag zorgt
ervoor dat jij vandaag maximaal productief bent.
• Dan begint het echte werk: samen met RiskQuest collega’s die bij een
vooraanstaande Nederlandse financiële instelling werken maak jij samen modellen om
risico’s voor de klant perfect in te schatten.
• Tijdens jouw werk is er veel onderling contact met collega’s. Immers, een goed model is niet
alleen een model dat goed voorspelt, maar ook een model waar de klant 100% tevreden mee is.
• Is het vrijdag? Met een presentatie over de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied, een
gezamenlijke lunch en daarna een vergadering wordt de week afgerond. Maar voor het weekend
begint wacht eerst nog een wekelijkse borrel of een uitje: wordt het een rondvaart door de
grachten van Amsterdam, of moet je echt aan de bak tijdens een potje squash?
De meest succesvolle Werkstudenten beschikken over onderstaande ervaring en competenties:
• Een (bijna) afgeronde MSc. of PhD. in een kwantitatieve studierichting (econometrie,
wiskunde, natuurkunde of aanverwante studies).
• Kennis en interesse in programmeren en het analyseren van grote hoeveelheden data
m.b.v. Matlab, SAS, R of Python.
• Hoog probleemoplossend vermogen en in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
• Je bent minimaal twee dagen per week beschikbaar.
• Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels.
Over RiskQuest
RiskQuest is hét adviesbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen en valideren van (risico)modellen
voor de financiële sector. We houden ons bezig met allerlei risico’s: kredietrisico, marktrisico maar
ook maken we modellen die bijvoorbeeld zaken als witwassen voorspellen met behulp van
machine learning technieken. Daarnaast geven we klanten ook gespecialiseerd
advies over strategische risk management vraagstukken. Onze klanten? Alle grote banken,
verzekeraars, maar ook werken we voor toezichthouders en klanten buiten de financiële sector.
Naast heerlijke lunches en sportieve uitjes, biedt RiskQuest uitstekende arbeidsvoorwaarden
zoals:
• Uitdagende projecten: je mag meteen volop meewerken aan grote, uitdagende projecten.
• De kans om alles te leren van risicomodellen: kredietrisico (PD, LGD, EAD) en/of
marktrisicomodellen (bijvoorbeeld VaR).
• Een geweldig team van ruim 30 ambitieuze, sociale collega’s.
• De kans om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de opdrachten die we doen voor de
klanten.
• Verder ontwikkelen van jouw kennis van programmeertalen zoals Python, Matlab en R.
• And last but not least: een fantastische werklocatie in de Gouden Bocht, hartje Amsterdam

Wat denk je? Perfecte match?
Voel jij je aangesproken door bovenstaande? Dan ben jij onze droomkandidaat. Solliciteer direct via
onze website vacature.riskquest.com. Vragen over het sollicitatieproces? Bel met Jiske, onze Business
Manager op 06 39 13 86 66.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

