
 

Consultant Analytical & Forensic Technology (AFT) 

Locatie: Amstelveen 
Vakgebied: Risk management 
Opleidingsniveau: WO 

 
Digitaal onderzoek iets voor jou? 
Als Consultant Analytical & Forensic Technology (AFT) help je onze klanten met complexe, 
technische IT-vraagstukken. Daarbij zullen we je uitdagen om vanuit een crisismentaliteit de klant 
optimaal te adviseren over reputatie management, het verbeteren van haar bedrijfsvoering en het 
feitelijk rapporteren van bevindingen.  
 
Jouw technische vaardigheden worden ingezet bij het gezamenlijk doorlopen van de levenscyclus 
van financiële en digitale criminaliteit. Denk aan het onderzoeken en managen van een incident, het 
verbeteren van het risicomanagement door te investeren in risicobeheersing en het anticiperen op 
nieuwe risico’s. Zo ben je als Consultant bijvoorbeeld betrokken bij onderzoeken van vermeende 
fraude en corruptie, e-discovery, cybercrime, data analytics, compliance en fraud risk management. 
Voor ons kantoor te Amstelveen zijn wij op zoek naar een consultant die ons AFT team komt 
versterken. 

Wij zijn op zoek naar een gedreven IT- er die zijn technische kennis en expertise wil inzetten. Binnen 
het team wordt je opgeleid om jouw technische vaardigeden in te zetten op deze onderzoeken. 

De functie  
Je werkt voor verschillende nationale en internationale klanten dwars door alle industrieën heen. 
Jouw technische kennis en expertise zet je in voor het uitvoeren van forensische projecten. Je zult in 
teamverband onder meer bezig zijn met het: 

 Technisch complex IT onderzoeken waarbij jouw technische kennis en programmeer ervaring 
het verschil maakt 

 Uitvoeren van fraude-, cyber- en corruptieonderzoeken voor onze cliënten 

 Uitvoeren van forensisch onderzoek naar gegevensdragers in het kader van incident 
onderzoeken 

 Onderhouden van klantcontact tijdens projecten 

Wat zoeken wij? 
Heb je interesse in een functie binnen een groeiend team van collega’s met passie voor het vak? En 
sluit je achtergrond aan bij het onderstaande profiel? Dan willen we graag kennis met je maken. 

 Afgeronde WO IT-opleiding 

 Kennis en ervaring met programmeren, bijvoorbeeld met Perl, Ruby of C++ 

 Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal goed en bij voorkeur ook een tweede 
vreemde taal 

 Je hebt oog voor detail en kunt goed hoofd- en bijzaken onderscheiden 

 Je bent in staat helder te communiceren over complexe vraagstukken 

 Je opereert goed in (internationaal) teamverband en hebt een professionele uitstraling 

 Affiniteit met forensisch onderzoek en ervaring met forensische software en databases is een 
pré, maar geen vereiste 

 Eigenschappen als integer, accuraat, zelfstandig, stressbestendig en resultaatgerichtheid zijn 
je op het lijf geschreven 

 Je bent in staat om je theoretische kennis te combineren met hands-on ervaring 

 Bereid om te reizen 

 In staat om topkwaliteit aan klanten te leveren 



 Initiatiefrijk en ondernemend 

Analytical & Forensic Technology bij Deloitte 
Ons team maakt onderdeel uit van het Forensic, Compliance & Analytics team binnen Deloitte Risk 
Services. Deloitte Risk Services is leider op alle terreinen van onze business, namelijk: Reputation, 
Control en Security. Binnen het Risk Services team zijn ongeveer 300 professionals met 
uiteenlopende achtergronden actief. Projectteams worden regelmatig samengesteld op basis van de 
verschillende competenties. 

Binnen het AFT team onderscheiden we computer forensics, data analytics en e-discovery als 
voornaamste dienstverlening. Binnen het team maak je deel uit van een sterk wereldwijd netwerk van 
AFT professionals die gezamenlijk zorgen dat onze cliënten de meest up-to-date IT Forensics 
ondersteuning krijgen. 
 
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. 

Word jij uitgedaagd door deze functie? 
Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een kennismaking. Past de geschetste functie niet 
bij jou, maar ken je iemand die perfect in het geschetste profiel past?  Stuur deze vacature dan door. 
Voor vragen over deze vacature kun je bellen met Fenna Boomgaard op telefoonnummer +31 6 833 
396 11 of bekijk voor meer vacatures www.werkenbijdeloitte.nl.  

 

http://www.werkenbijdeloitte.nl/

