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VACATURE ECONOMETRIST 
Mediabrands Marketing Sciences - Amsterdam Area, Netherlands  

 
 

Beschrijving van de functie 
Marketing Sciences, geleid door Menno van der Steen, heeft tot doel om de effectiviteit van alle 
marketing en media investeringen meetbaar te maken. Dat betekent dus concreet: onderzoek 
(continu en ad hoc), tracking van social media buzz en vooral het combineren en analyseren van 
grote hoeveelheden data.  

Door modellen te bouwen van de relaties binnen de datasets kunnen we effecten gaan voorspellen. 
Ervaren econometristen buigen zich over uiteenlopende vraagstukken waar onze klanten tegenaan 
lopen: wat zijn de belangrijkste drivers voor sales? Wat is de ROI van mijn media inzet? Welke 
mediumtypen genereren de meeste online searches in Google? Wat is de invloed van mijn 
concurrenten en seasonality? En welke promotietypen zijn het meest effectief?  

De toekomst ligt in fact-based en performance-based advertising. Hierbij is het cruciaal dat 
adverteerders performance doelstellingen 1) meetbaar maken en 2) voorspelbaar maken. 
Mediabrands Marketing Sciences biedt de tools en inzichten om dit te doen. 

Het team van Marketing Sciences bestaat uit 12 professionals: data analisten, media- en 
reclameonderzoekers en econometristen. 

Wij zoeken wegens uitbreiding een: Marketing Data Scientist – Econometrist - Wiskundige 
(m/v)  

Bijzonder aandachtspunt in deze functie is het doorontwikkelen van de activiteiten op het gebied van 
marketing mix modeling binnen Nederland. Hiertoe bouw je maatwerk econometrische marketingmix-
modellen aan de hand waarvan je onze klanten adviseert over maximalisatie van hun ROI. Heel 
belangrijk hierbij is samenwerking van het huidige team econometristen, de labels binnen 
Mediabrands en product development. 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opleveren van data projecten, in samenwerking met het 
Marketing Sciences team. Het verzamelen en analyseren van relevante data over doelgroepen, 
communicatie, media en markten waarin onze klanten zich bewegen hoort bij de functie. Op basis van 
de (econometrische) onderzoeksresultaten presenteer je in-en extern strategische aanbevelingen. 
Je werkt nauw samen met andere vestigingen binnen ons internationale econometrische netwerk, 
reclamebureaus en klanten. 

Product development is een continue ontwikkeling bij Marketing Sciences. Klanten wensen steeds 
nieuwe analyses: de lat ligt steeds hoger. Klanten raken ook gewend aan bestaande analyses en 
verwachten steeds meer. Daarnaast komen er steeds nieuwe databronnen bij die wij mee willen 
nemen in onze analyses.  

Marketing Sciences is daarom continue ‘in beta’. Ieder nieuw voorstel aan klanten is weer een 
verbeterde versie van het vorige voorstel. Met nieuwe analyses, data en tools. Om deze vernieuwing 
voor klanten betaalbaar te houden moeten wij ook automatiseren, zodat analyses die eerst erg 
arbeidsintensief waren, wél rendabel te kunnen maken.  

Bij de functie hoort dat wij de tooling blijven doorontwikkelen. Samen met andere labels en klanten 
definiëren wij nieuwe functionaliteit en toepassingen. Eveneens moeten wij erop toezien dat tools ook 
daadwerkelijk en op de juiste manier gebruikt worden. Delen van kennis, trainen van werknemers, 
informeren van anderen is daarom minstens zo belangrijk. 
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Desired Skills & Experience 
Je bent goed in het integreren van kwantitatieve en kwalitatieve informatie. Je hebt ervaring met 
SPSS, R, en /of Eviews. Bij voorkeur ben je ook handig met de toepassing van technologische tools, 
data visualisatie (zoals Tableau, R Shiny) en reporting. Vanzelfsprekend beschik je over een 
analytisch denkvermogen en ben je zeer nauwkeurig.  

Daarnaast heb je een duidelijke visie op de mogelijkheden van research/econometrie in het algemeen 
en binnen marketing/media in het bijzonder. Deze weet je op overtuigende wijze uit te dragen aan 
klanten en collega’s.  

Mocht je interesse hebben in deze vacature, stuur dan je CV en motivatie aan 
monique.boermans@mbww.com 

Deze vacature is bedoeld om rechtstreeks kandidaten te werven, zonder tussenkomst van wervings- 
of recruitmentbureaus.  

 


