Startende Consultant Strategie – Kantoor Amstelveen
Locatie Amstelveen
Organisatieonderdeel Consultancy
Opleidingsniveau Universitair
Functieniveau Business Analyst
Soort functie Fulltime
Jouw functie als Startende Consultant Strategy
Bij Deloitte Consulting, de grootste Consultingpraktijk ter wereld, adviseer je topbedrijven op het
gebied van groei, innovatie en strategie. Je ziet oneindig veel kansen voor je klanten. Als toptalent
bedenk je 'out of the box' de beste oplossingen. Met heldere projectdoelstellingen en -planningen.
Vanaf dag één werk je rechtstreeks voor je klanten, krijg je verantwoordelijkheid en ruimte voor
eigen initiatief. Je ondersteunt het multidisciplinaire team waarmee je aan een opdracht werkt en
waarin jouw expertise onmisbaar is. Hieronder volgt een kort overzicht van reeds uitgevoerde
projecten:
 Voor een wereldwijd opererende technische dienstverleningsgroep hebben wij een plan
ontwikkeld gericht op het realiseren van snelle groei, leidend tot een nummer 1 positie
wereldwijd in hun markt. Een internationaal team heeft per land analyses gemaakt van
diverse marktsegmenten, hun omvang groei en 'customer needs', de concurrentie en de
prestaties ten opzichte van de andere landen. Door middel van een aantal workshops is een
overkoepelende strategie ontwikkeld voor de groep en zijn prioriteiten gesteld per land
welke vertaald zijn in concrete 'roadmaps' per business unit en een financieel vijfjarenplan;
 Fusies en overnames, vaak met multidisciplinaire teams, waarbij onze strategen potentiële
kopers, bijvoorbeeld Private Equity bedrijven, helpen begrijpen of de doelstellingen van het
management haalbaar zijn in het licht van de markt waarin de overnamekandidaat opereert
en de concurrenten waarmee ze te maken hebben.
Jouw profiel als Startende Consultant Strategie
Als jij wordt uitgedaagd door de bovenstaande functieomschrijving, maken we graag kennis met jou!
Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:
 Afgestudeerd in een universitaire studie;
 Sterke analytische vaardigheden;
 Wiskunde B afgerond tijdens je middelbare school (minimaal VWO) met bovengemiddelde
resultaten;
 Je hebt een bijzondere interesse in Strategy en dat is terug te zien in je studiekeuze, je stage
en eventuele werkervaring;
 Voor jou is werken in het buitenland een uitdaging en je hebt gevoel voor politieke
verhoudingen en culturele verschillen;
 Naast je studie heb je ook tijd besteed aan nevenactiviteiten en actief heeft deelgenomen
aan een studentenvereniging, bestuur, commissie of sportvereniging;
 Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal waarbij het
beheersen van een tweede vreemde taal een pre is.
Voldoe jij aan dit beeld? Solliciteer dan met je CV, motivatie en cijferlijsten van je middelbare school
tot en met je universiteit.

Jouw werkveld binnen Strategy & Operations
Bij Strategy & Operations adviseer je over interne en externe strategische vraagstukken. Binnen de
serviceline Strategy geven we advies over corporate strategy, customer & market strategy, policy en
M&A strategy. Ook bij fusies en overnames geeft Deloitte strategisch advies waarbij onze strategen,
vaak als onderdeel van multidisciplinaire teams, potentiële kopers, bijvoorbeeld Private Equity
bedrijven, helpen begrijpen of de doelstellingen van het management haalbaar zijn in het licht van
de markt waarin de overnamekandidaat opereert en de concurrenten waarmee ze te maken
hebben.
Deloitte
Met kantoren in heel Nederland en ruim 4500 medewerkers is Deloitte een toonaangevende
organisatie op het gebied van Consulting, Audit, Tax en Financial Advisory Services. Je werkt met
ambitieuze, hoogopgeleide collega's, vaak in multidisciplinaire en internationale teams. In een
vriendelijke, open bedrijfscultuur met veel ruimte voor eigen initiatief. En met arbeidsvoorwaarden
die passen bij jouw ambitie en behoeften, zoals een prima leaseregeling, een laptop, een iPhone 4,
een onkostenvergoeding en een premievrij pensioen. Toptalent maakt bij ons snel promotie.
Natuurlijk helpen we je waar we kunnen, met een uitgebalanceerd learningprogramma, een
competentiemodel op maat en continue feedback.

Interesse?
Meer weten of solliciteren? Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een kennismaking. Of
mail je gegevens (motivatiebrief, CV en cijferlijst) naar Simone van Dooren. Voor vragen kun je
eveneens contact opnemen met Simone van Dooren via svandooren@deloitte.nl of 06-82019261.
De sollicitatieprocedure bestaat uit een cv screening, een assessment en drie gesprekken. Kijk ook
eens op www.werkenbijdeloitte.nl

Junior Consultant Finance – Kantoor Amstelveen
Locatie Amstelveen
Organisatieonderdeel Consultancy
Opleidingsniveau Universitair
Functieniveau Business Analyst
Soort functie Fulltime
Jouw functie als Junior Consultant Finance
Je voelt je thuis in de wereld van de CFO. Je haalt je energie uit het leveren van jouw ervaring en
kennis bij de klant. Je vindt het interessant in de dynamische omgeving van de CFO te werken en
vorm te geven aan de verandering. Je vindt het een uitdaging om betrokken te zijn bij het uitvoeren
van een project en het opleveren van het juiste eindproduct.
Door toepassing van jouw ervaring in combinatie met de betreffende Deloitte-methodologie, draag
je bij aan het succesvol doorlopen van verschillende fasen van een project. Je bedenkt graag
vooruitstrevende oplossingen op het gebied van Finance Transformation, Fast Close, Integrated
Performance Management, Cost Management en Financial Reporting Optimisation. Daarnaast vind
je het leuk om je te verdiepen in ontwikkelingen in de markt en deze te vertalen naar proposities. Je
bent in staat om mensen mee te krijgen en te beïnvloeden. Je helpt de klant graag met het
implementeren van de nieuwste (al dan niet verplichte) ontwikkelingen op de markt.
Jouw profiel: projectmatig en financieel onderlegd
Als jij wordt uitgedaagd door de bovenstaande functieomschrijving, maken we graag kennis met jou!
Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:
 Je bent afgestudeerd in een bedrijfseconomische of bedrijfskundige universitaire studie;
 Je beschikt over sterke analytische vaardigheden;
 Je hebt een bijzondere interesse in Finance en dat is terug te zien in je studiekeuze, je stage
en eventuele werkervaring;
 Je bent communicatief vaardig en in staat om in overleg met je interne klant en collega’s
met goede oplossingen te komen;
 Naast je studie heb je ook tijd besteed aan nevenactiviteiten en heb je actief deelgenomen
aan een studentenvereniging, bestuur, commissie of sportvereniging;
 Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Jouw Finance werkveld
Onze finance service lines ondersteunen (publieke) organisaties, CFO’s en financiële functies in het
verbeteren van de waarde die zij leveren intern, binnen de eigen organisatie, en extern naar
belanghebbenden. Dit bevat onder andere het ondersteunen van het besluitvormingsproces,
belangrijk bij het definiëren en tot uitvoering brengen van de strategie van de onderneming, het
verbeteren van het finance controllerschap binnen de financiële functie, optimaliseren van de
activiteiten rondom de noodzakelijke governance en tenslotte het verbeteren van de belangrijkste
financiële functie verantwoordelijkheden, gerelateerd aan het rapporteren van financiële en
analytische managementinformatie.
Deloitte
Met kantoren in heel Nederland en ruim 4500 medewerkers is Deloitte een toonaangevende
organisatie op het gebied van Consulting, Audit, Tax en Financial Advisory Services. Je werkt met
ambitieuze, hoogopgeleide collega's, vaak in multidisciplinaire en internationale teams. In een
vriendelijke, open bedrijfscultuur met veel ruimte voor eigen initiatief. En met arbeidsvoorwaarden
die passen bij jouw ambitie en behoeften, zoals een prima leaseregeling, een laptop, een iPhone 4,

een onkostenvergoeding en een premievrij pensioen. Toptalent maakt bij ons snel promotie.
Natuurlijk helpen we je waar we kunnen, met een uitgebalanceerd learningprogramma, een
competentiemodel op maat en continue feedback.

Interesse?
Meer weten of solliciteren? Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een kennismaking. Of
mail je gegevens (motivatiebrief, CV en cijferlijst) naar Simone van Dooren. Voor vragen kun je
eveneens contact opnemen met Simone van Dooren via svandooren@deloitte.nl of 06-82019261.
De sollicitatieprocedure bestaat uit een cv screening, een assessment en drie gesprekken. Kijk ook
eens op www.werkenbijdeloitte.nl

