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Solliciteer op deze vacature Delen

Consultant Risk Analytics
Ben jij in staat business risks te vertalen naar data-gedreven controls? Ben jij gek op puzzelen met grote

datasets, en kun jij daarmee geïdenti�ceerde business risks kwanti�ceren? Kun jij resultaten van een

data-analyse visualiseren in een dashboard dat elke CEO direct begrijpt? Dan is de functie van consultant

Risk Analytics je op het lijf geschreven. Vanaf dag 1 krijg je verantwoordelijkheden, en adviseer je

toonaangevende cliënten hoe de juiste vertaalslag van informatie naar data-gedreven oplossingen te

maken. Je helpt cliënten met het ontwerpen en bouwen van deze data-oplossingen, en rapporteert aan

je Deloitte leidinggevende en de cliënt. Je werkt in een snelgroeiend team, met volop mogelijkheden om

jezelf te ontwikkelen.

Jouw pro�el
Word jij uitgedaagd door de bovenstaande functieomschrijving, dan maken we graag kennis met jou!

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

Risk Advisory
Binnen Risk Advisory werken ongeveer 500 professionals in drie verschillende service area’s:

Je hebt onlangs een kwantitatief georiënteerde HBO of  WO opleiding afgerond, zoals Econometrie,

Informatica, Wiskunde of Business Analytics.

Je hebt a៝�niteit met programmeren in SQL, SAS of Matlab.

Je beschikt over een goede mix van analyse-, IT en (�nanciële) datakennis.

Je opereert goed in teamverband.

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.

Je bent bereid te reizen.
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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 uitgevoerd vanuit het kantoor in Amsterdam en

in veel gevallen zal je ook werkzaam zijn op locatie bij cliënten in binnen- en buitenland.

Word jij uitgedaagd door deze functie?
Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een kennismaking. Klik op onderstaande button en vul

je gegevens in.

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand die perfect in het geschetste pro�el past?

Stuur deze vacature dan door.

Voor vragen over deze vacature kun je bellen met Liselotte Mulder op telefoonnummer +31882883616.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Control, Transformation & Analytics (CTA)

Cyber Risk Services (CRS)

 Solliciteer op deze vacature Delen

Meer weten? Vraag het aan Liselotte.
Liselotte Mulder, Recruiter Risk Advisory

 Lmulder@deloitte.nl • +31610462760

Anderen die deze vacature bekeken, bekeken ook de volgende vacatures

(Senior) Consultant Master Data Management SAP
  Consulting • 3 - 6 jaar • Noord-Holland

javascript:apply_popup();
mailto:Lmulder@deloitte.nl
tel:+31610462760
https://werkenbijdeloitte.nl/vacatures/senior-consultant-master-data-management-sap-e107046

