
 

Consultant Security & Privacy  

Locatie: Amstelveen 

Vakgebied: Risk management 

Opleidingsniveau: WO 

 
Je functie 

Heb jij de opleiding Informatica, Business Informatics, Computer science of Informatiekunde 

afgerond en ben jij op zoek naar een uitdagende startersfunctie? Kijk dan snel verder naar onze 

vacature Consultant Security & Privacy! 

Als Consultant Security & Privacy heb jij een meer dan gemiddelde interesse in complexe 

vraagstukken gericht op informatiebeveiliging. Je kijkt naar aspecten zoals de beveiliging van ICT 

infrastructuur en beheerprocessen, applicatiebeveiliging en identity management, van beoordeling tot 

ontwerp. Opdrachten varieren van vraagstukken over: 

 beveiliging van netwerken  

 ethical hacking 

 integriteit van ERP software  

 identity management  

 business continuity management 

 infrastructuurbeveiliging  

 privacy en security 

Vanaf dag 1 krijg je verantwoordelijkheden en rapporteer je aan je leidinggevende, adviseer onze 

clienten over de verbeteringen op ICT gebied en controleer je ICT systemen. Je rol beslaat zowel de 

advieskant als de controlerende kant van security management, waardoor je leercurve steil te 

noemen is. Na het eerste jaar kan je starten met een postdoctorale Register EDP opleiding om je 

verder te ontwikkelen op gebied van IT Audit of je kiest uit een van de andere 

opleidingsmogelijkheden binnen je vakgebied. 

Jouw profiel 

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

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden: 

 Afgeronde HBO of WO opleiding (Bestuurlijke) Informatica, Informatiekunde, Computer Science, 

Business & ICT of Informatica & Economie, met afstudeerrichting Informatiesystemen, IT 

architecturen, Software architecturen of Information security 

 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. 



Je werkveld 

Binnen Deloitte Risk Services zijn ongeveer 280 professionals met uiteenlopende achtergronden 

actief. Naast de specialisten op het gebied van security management (met vaak een Informatica, 

Informatiekunde of Computer Science achtergrond) zijn er onder andere IT Auditors, Risk 

Consultants, en Data Analysten actief, welke elkaar uitstekend aanvullen. Teams zijn dan ook 

regelmatig samengesteld op basis van de verschillende competenties. 

 

Elke opdracht binnen Security is anders en zeer specifiek. We wenden onze kennis aan om klanten te 

helpen hun problemen op te lossen op het gebied van informatiebeveiliging. Onze opdrachten voeren 

we veelal uit binnen kennisintensieve bedrijven. Bekijk de volgende link voor meer informatie over 

Security: http://www.deloitte.com/cyber 

Je carrièrepad en arbeidsvoorwaarden 

Met kantoren in heel Nederland en ruim 4500 medewerkers is Deloitte een toonaangevende 

organisatie gericht op Audit, Tax, Consulting en Financial Advisory Services. Onze accountants zijn 

marktleider in diverse segmenten van de markt. Dat betekent dat je met ambitieuze, hoogopgeleide 

collega's werkt, vaak in multidisciplinaire en internationale teams. In een open en professionele 

bedrijfscultuur met veel ruimte voor innovatie en eigen initiatief. En met arbeidsvoorwaarden die 

passen bij jouw ambitie en behoeften, zoals een prima leaseregeling, een laptop, een telefoon, 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. Voor vragen over deze vacature 

kun je bellen met Fenna Boomgaard op telefoonnummer +31 6 833 396 11 of mailen naar 

fboomgaard@deloitte.nl.  
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