David Crompton
DATA SCIENTIST / BIG DATA UTVIKLER

David er en erfaren data scientist som trives best med
utfordrende oppgaver innenfor kompleks
datahåndtering, machine learning og deep learning.
Han har PhD innen Systems Engineering hvor han
forsket på computersimuleringer designet for å
eksperimentelle teknikker for molekylær design innen
medisin. Etter endt PhD har han jobbet i fire år som
Data Scientist først i EVRY og siden i Telia Norge, før
han kom til Nextbridge Analytics.

SPISSKOMPETANSE

David har spisskompetanse innen maskinlæring og
ligger helt i front på den siste forskningen innen
kunstig intelligens. David har bl.a. erfaring med
bildeanalyse, video analyse, språkmodeller og
tolkning av komplekse data fra mobilnettet for å
avdekke bevegelsesmønstre til befolkningen. David
sin lidenskap er å grave dypt etter sammenhenger i
data og ser ingen begensninger. Han mestrer alle
relevante big data teknologier.
Maskinlæring i Python, Spark, Keras samt en
kontinuerlig økende deep learning kunnskap. Amazon
web services. Data engineering i SQL / managed
Hadoop. Data visuliseringsverktøy, som Qlik View /
Quick Sight / Tableau / Shiny, Excel / Power BI og SAS
Visual Analytics.

UTDANNELSE
April 2017

PhD, Electronic Systems Engineering - University of
Essex, England

2009 – 2013
BSc Molecular Medicine and Biochemistry, University of Essex, England
2007 – 2009

SERTIFISERING
April 2017

Udacity, Online Certification
(Artificial Intelligence Engineer)

ARBEIDSERFARING
2017.12 Nextbridge Analytics
Data scientist
2016.04 - 2017.12
Telia Norge AS

David starter som Data Scientist 1.12.2017
Data Scientist, Technology Lead
Prosjekter: Mobility Analytics - Transportplanlegging
gjennom mobilnettverksdata
En rekke aktiviteter fra kundemodellering, via
avgangsmodellering til naturlig språkbehandling av
kundeforespørsler.
Ulike Proof of Concepts - Telia ren luft, Telia
Disruptive Technologies, etc. Løpende forskning i A.I
og dens mulige kortsiktige fremtidseffekter for Telia.

2014.02 - 2016.04
EVRY AS

Data Scientist, konseptutvikler
Ansvarlig for å lede et datavitenskapelig
forskningsprosjekt i, og sammen med, ledelsen av
EVRYs Big Data Lab.
Prosjekter: Forskning som så på dagens
innovasjoner i Big Data og hvordan banker kan utnytte
disse, bl.a. Churn modell for boliglån.
Prosjekt ansvarlig for data-til-innsikt, en
konsulenttjeneste for å finne verdi i et banks
datavarehus.
Prosjekt ansvarlig for HomeStep, en AI basert
rådgivende App for boligkjøp.
Forskningsprosjektet som studerte verdien av
Analytics i CRM

