
Scoring modeļu veidošanu un pilna cikla uzturēšanu atbilstoši modeļa mērķiem un
biznesa vajadzībām;
Palīdzēt analizēt kredītportfeļus, prognozēt to naudas plūsmu dažādus attīstības
scenārijus, automatizēt procesus;
Izstrādāt sarežģītus vaicājumus un veikt programmēšanu, lai apgūtu datus, tos
pārveidotu un sagatavotu statistikas modelēšanai; 
Piedalīšanos mākslīgā intelekta / mašīnmācīšanās metožu (AI/ML) izstrādē,
nodrošinot datu iegūšanu un statistisko analīzi;
Datu analīzes padziļinātu prezentēšanu vienkāršā, saprotamā un uztveramā veidā
akcentējot iespējamo ietekmi uz dažādiem biznesa virzieniem (kreditēšanā,
pārdošanā, mārketingā u.c.).

CREFO birojs ir licencēts kredītinformācijas birojs, kas nodrošina centralizētu
sistēmu, racionālu pieeju, efektīvu pārvaldību, finanšu informāciju, objektīvu
vērtējumu gan uzņēmumiem pieņemot kredītlēmumus un pārvaldot ikdienas
kredītrisku, gan privātpersonām, kuras ilgtermiņā ir ieinteresētas veidot un
pārraudzīt savu kredītvēsturi. Vairāk kā 20 gadu pieredze, radot novērtētus
kredītinformācijas produktus Latvijas uzņēmumiem.

Rise up HR klients aicina pievienoties savā komandā 

Augstākā izglītība statistikā, matemātikā, datorzinātnēs vai saistītā jomā (var būt
students/-e);
Laba varbūtības un statistisko modeļu izpratne, vēlme turpināt mācīties un attīstīt
šīs prasmes;
Pieredze ar datu zinātni saistītās jomās, un prasme veikt uzdevumus, izmantojot
statistiku;
Interese par mašīnmācīšanos (ML, AI) un datu modelēšanu;
Programmēšanas prasmes ar Python vai R, pieredze ar SQL datu bāzēm;
Iepriekšēja finanšu pieredze nav nepieciešama, lai gan interese par biznesu ir ļoti
vēlama;
Spēja un vēlme patstāvīgi strādāt vienlaicīgi ar vairākiem projektiem;
Labas lietišķās komunikācijas prasmes pasniedzot datus dažādām auditorijām,
tehniskiem darbiniekiem un biznesa komandām;
Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze ar MS Azure.

Aizraujošus izaicinājumus un iespēju piedalīties jaunu projektu īstenošanā;
Atbalstošu un uz sadarbību vērstu profesionāļu komandu;
Darbu starptautiskā darba vidē;
Atalgojumu 2500 – 2800 EUR bruto (atkarībā no pieredzes un kvalifikācijas);
Sociālās garantijas un veselības apdrošināšana;
Mūsdienīgu un ergonomiska darba vidi ar iespēju strādāt attālināti;
Apmaksātu autostāvvietu Rīgā, Skanstes ielā 50.

Piesakot savu kandidatūru, kandidāta dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā
ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA
"Rise up HR" (reģ.nr:40203246924) datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla
atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks
var atsaukt rakstiski.

 DATU ZINĀTNES
EKSPERTU/-I

 

NOVĒRTĒSIM, JA TEV IR

TU IEGŪSI

TEV TIKS UZTICĒTS

Sūti savu CV uz personals@riseuphr.lv 
PRIECĀSIMIES AR TEVI APRUNĀTIES PAR
PROFESIONĀLĀS IZAUGSMES IESPĒJĀM!


