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Functie

KPMG IT Advisory (ITA) biedt hoogwaardige dienstverlening op het gebied van IT aan (inter)nationale
organisaties. KPMG ITA is onderdeel van de wereldwijde KPMG Advisory praktijk en kent een 
dynamische, veelzijdige werkomgeving met een open cultuur. Met ruim 300 professionals in 
Nederland, worden klanten op strategisch en tactisch niveau ondersteund en geadviseerd over alles 
wat met ICT te maken heeft. 

KPMG CIO Advisory  (onderdeel van ITA) help organisaties, door het geven van het nodige inzicht en 
begrip van de verschillende factoren achter de IT-Strategie, bij het realiseren van verandering en het 
bereiken van resultaat. 
Samen met de business en het IT-management van onze klanten werken wij aan het:
• creëren van waarde voor de business; 
• begeleiden van bedrijfsverandering(transformaties); 
• optimaliseren van IT-investeringen; 
• transformeren van IT-capabilities; 
• leveren van betrouwbare IT-diensten.

Voor ons team binnen CIO Advisory zijn we op zoek naar junior adviseurs die een rol willen spelen in 
de advisering naar CIO’s en in de uitvoering van complexe IT gerelateerde opdrachten. Spreekt een 
adviesopdracht evenals het (mede) formuleren en begeleiden van de business en IT veranderingen 
van organisaties jou aan? Dan maken wij graag kennis met jou!

Als starter bij KPMG IT Advisory verricht je onderzoek- en advieswerkzaamheden bij klanten en draag
je de bouwstenen aan voor rapportages en presentaties. Naarmate je langer in dienst bent, raak je in
toenemende mate betrokken bij het proces van oordeelsvorming en de totstandkoming van 
inhoudelijke adviezen. Dit betekent in de praktijk dat je een gevarieerd scala aan opdrachten met 
verschillende teams uitvoert en daarbij veel ervaring opdoet.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in kleine teams met gedreven collega’s, waarbij je  klanten 
helpt om de maximale waarde te halen uit hun IT-investeringen. De opdrachten zijn voor 
klantorganisaties binnen zowel de publieke sector als het bedrijfsleven. De tijdsduur van deze 
opdrachten verschillen van enkele weken tot enkele maanden bij grote verandertrajecten.

Het team van CIO Advisory kenmerkt zicht door jonge  enthousiaste en ambitieuze professionals die 
jou begeleiden om jezelf te ontwikkelen. Wij onderscheiden ons door opdrachten uit te voeren die 
bijzonder complex van aard zijn en veel impact hebben binnen maar ook buiten de organisatie. 
Hierbij komt het regelmatig voor dat we oplossingen aandragen die niet altijd voor de hand liggen. 

Profiel
 Je hebt een afgeronde academische studie.  
 Je hebt affiniteit hebt met vraagstukken op het snijvlak van organisatie, bedrijfsvoering en 

informatievoorziening. 



 Je beschikt over een ondernemersmentaliteit die zich uit door nevenactiviteiten, internationale 
ervaring, een relevante bijbaan of het opzetten van een eigen bedrijf

 Je omschrijft jezelf als een netwerker; je onderhoudt je contacten goed en bouwt graag 
klantenrelaties op, daarnaast  ben je communicatief sterk in zowel de Nederlandse als de Engelse 
taal (mondeling en schriftelijk). 

 Verder ben je ambitieus, pragmatisch ingesteld en resultaatgericht. Je bent een motiverende en 
inspirerende persoonlijkheid die inhoudelijke advieskwaliteit combineert met markt- en klantfocus.

 Je bent bereidt om samen met je collega’s opdrachten in de het buitenland te doen.

Ons aanbod

KPMG Nederland maakt deel uit van het internationale KPMG-netwerk, wereldwijd toonaangevend in 
Audit, Tax en Advisory. Met een heldere visie, sterke waarden en gedreven mensen willen we onze solide
positie verder verstevigen. Wij zijn ambitieus, deskundig en internationaal georiënteerd.

KPMG is een internationaal netwerk van bedrijven met persoonlijke aandacht voor medewerkers.  We 
hebben een sterke marktpositie. Onze mensen werken dagelijks intensief samen in een prettige en 
stimulerende omgeving voor aansprekende cliënten.
Persoonlijke ontwikkeling staat centraal bij KPMG. Met gerichte training, opleiding en coaching helpen 
we onze medewerkers te excelleren en het beste uit zichzelf te halen.

Bij ons krijg je dan ook een uitstekend pakket aan primaire en secundaire (een leaseauto, laptop, 
smartphone, onkostenvergoeding en een premievrij pensioen), arbeidsvoorwaarden afgestemd op de 
laatste ontwikkelingen in de markt.

Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met het Recruitment Centre,
(020 656 7162). Solliciteren is mogelijk via onze website kpmg.nl/vacatures. Screening is onderdeel van 
de sollicitatieprocedure. Een individueel assessment kan onderdeel uitmaken van de 
sollicitatieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


