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Jouw functie als Consultant Analytics
Als startende Consultant Analytics ligt je passie in het puzzelen met data. Valt er in de financiële
data fraude te ontdekken? Hoe moet de data van de operationele processen omgezet worden zodat
het nieuwe kassasysteem gaat werken? Hoeveel en welke voorraad moet nageteld worden om een
betrouwbare uitspraak te doen over de totale voorraadwaarde? Hoe kan je goede
managementinformatie maken voor de interne controle afdeling van een beursgenoteerd bedrijf?
Welke analyses zouden geautomatiseerd kunnen worden? Vanaf dag 1 krijg je
verantwoordelijkheden en rapporteer je aan je leidinggevende, adviseer onze clienten over de juiste
vertaalslag van informatievragen naar IT-oplossingen voor data. Je rol beslaat zowel de advieskant
als de controlerende kant, waardoor je leercurve steil te noemen is. Na het eerste jaar bestaat er de
mogelijkheid om te starten met bijvoorbeeld de postdoctorale Register EDP opleiding.
Jouw profiel als Consultant Analytics
Als jij wordt uitgedaagd door de bovenstaande functieomschrijving en voldoet aan onderstaand
profiel, maken we graag kennis met jou!
Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:
 Onlangs afgeronde kwantitatief georiënteerde WO opleiding Econometrie, Informatica,
Wiskunde, Psychologie.
 Je beschikt over een goede mix van analyse-, IT- en (financiële) datakennis.
 Je opereert goed in teamverband, en hebt een professionele uitstraling.
 Eigenschappen als analytisch, zelfstandig, kritisch en resultaatgerichtheid zijn je op het lijf
geschreven. Je kunt projecten onder tijdsdruk afronden en hebt de ambitie om jezelf verder
te ontwikkelen.
 Daarnaast ben je bereid te reizen.
Jouw Werkveld als Consultant Analytics
Binnen Risk Services zijn ongeveer 300 professionals met uiteenlopende achtergronden actief. We
onderscheiden hierin 3 competenties; Reputation, Control en Security. Binnen deze 3 competenties
werken o.a. Data Analisten, IT Auditors, Internal Auditors, Risk Consultants en Security specialisten.
Ieder is gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied en hierdoor kan men elkaar uitstekend aanvullen.
Teams zijn dan ook regelmatig samengesteld op basis van de verschillende competenties. Onze
dienstverlening wordt hoofdzakelijk ondersteund vanuit het kantoor in Amstelveen
Deloitte
Met kantoren in heel Nederland en ruim 4500 medewerkers is Deloitte Nederlands grootste
organisatie op het gebied van Consulting, Audit, Tax en Financial Advisory Services. Onze financieel
adviseurs winnen regelmatig prestigieuze onderscheidingen. Dat betekent dat je met ambitieuze,
hoogopgeleide collega’s werkt, vaak in multidisciplinaire en internationale teams. In een open,
informele, maar professionele bedrijfscultuur met veel ruimte voor innovatie en eigen initiatief.

Binnen Risk Services heerst er een informele sfeer, hierdoor zijn de lijnen kort en word ook jij
betrokken in de discussie. Het is een jong team waarin iedereen zijn eigen carrière maakt. Stel veel
vragen, denk mee met de business en buiten de gebruikelijke kaders, durf verantwoordelijkheid te
nemen en laat zien wat je in je hebt. Een snelle doorgroei is voor toptalent eerder regel dan
uitzondering. Natuurlijk helpen we je waar we kunnen, met een uitgebalanceerd
learningprogramma, een competentiemodel op maat en continue feedback. Voorbeelden van
learning. Daarnaast bieden we je arbeidsvoorwaarden die passen bij jouw ambitie en behoeften,
zoals een leaseregeling, een laptop, een mobiele telefoon, een onkostenvergoeding en een
premievrij pensioen.
Interesse?
Meer weten of solliciteren? Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een kennismaking. Of
mail deze stukken (motivatiebrief, CV en cijferlijst) naar Fenna Boomgaard. Voor vragen kun je
contact opnemen op fboomgaard@deloitte.nl of 06-83339611.
De sollicitatieprocedure bestaat uit een cv screening, een assessment en drie gesprekken. Kijk ook
eens op www.werkenbijdeloitte.nl .

