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Functie
Sinds 1993 is KPMG Forensic toonaangevend op het gebied van onderzoek naar (vermoedens van) 
fraude en advisering ter beheersing van integriteitrisico’s. Met een team van meer dan 70 KPMG 
professionals, bestaande uit forensisch IT specialisten, forensische accountants, bedrijfskundigen, 
juristen en gedragswetenschappers, hebben wij in de afgelopen jaren vele onderzoeken uitgevoerd naar 
incidenten. Daarnaast adviseren wij organisaties op het gebied van het beheersen van fraude- en 
integriteitrisico’s.
 
Een jong team forensisch IT specialisten richt zich op het technische aspect van forensisch onderzoek. Dit
team opereert enerzijds op het scheidsvlak tussen financiële informatie en digitale gegevens en vervult 
daarbij een essentiële rol bij de uitvoering van audits en forensische onderzoeken. Daarnaast adviseert
 het team cliënten met betrekking tot diverse vraagstukken door middel van forensische data-analyse en 
computer forensics. Wil jij werken op het snijvlak van techniek en financiële informatie? En spreekt het 
ontwikkelen en in praktijk brengen van innovatieve, technische concepten je aan? Dan maken we graag 
kennis met jou.

Een baan die om technisch inzicht en talent vraagt
Als consultant Forensic Technology maak je deel uit van teams die onderzoeken doen naar onder andere 
financiële en juridische geschillen en bij vermoedens van fraude, corruptie of economisch 
machtsmisbruik. Je werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van data-analyse en datamining en je 
bent betrokken bij het vastleggen en rapporteren van de uitgevoerde werkzaamheden en uitkomsten. 
Daarnaast kun je worden ingezet bij het veiligstellen van digitale gegevens ten behoeve van 
fraudeonderzoeken. De werkzaamheden hebben veelal een internationaal karakter en je werkt samen in 
teams met collega's uit verschillende landen.
 
Je gaat al snel zelfstandig (onderdelen van) projecten uitvoeren. Deze baan doet een appèl op jouw 
inhoudelijke kennis van zaken, maar vooral ook op je inzicht in processen en je persoonlijke 
vaardigheden. Je werk is soms pittig, altijd uitdagend en divers.
Profiel
Je hebt je studie econom(etr)ie/ (technische) bedrijfskunde of een andere technische studie zoals 
artificial intelligence, informatica of wiskunde (bijna) afgerond. Verder heb je affiniteit met 
databasesystemen zoals SQL Server en Oracle en met de technieken om deze systematisch te 
onderzoeken. Je bent flexibel inzetbaar en vindt het leuk om voor opdrachten voor een langere periode 
naar het buitenland te reizen. Je bent een absolute teamplayer met een kritische, leergierige en 
professionele houding die goed in staat is zelfstandig te werken. Analytisch en conceptueel ben je sterk 
ontwikkeld en tot slot ben je assertief en initiatiefrijk.
Ons aanbod
Een werkgever met een unieke identiteit en oog voor mensen
Het succes van het team Forensic, als onderdeel van Risk Consulting, steunt op een aantal pijlers: 
gemotiveerde mensen, teamgeest, collegialiteit en een open cultuur waarin mensen optimaal presteren.
Niet voor niets zijn wij al ruim twintig jaar de marktleider op dit gebied. Je kunt rekenen op 
zelfstandigheid, vrijheid, flexibiliteit, uitdagingen en waardering voor je werk als professional in een 
mensgerichte omgeving: Je wordt gecoacht en gestimuleerd om je te ontwikkelen en in- en externe 



opleidingen te volgen. Je kunt rekenen op goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Waarom KPMG?
KPMG is een advies- en accountantskantoor en levert adviesdiensten aan alle soorten organisaties op 
diverse terreinen, zoals business performance, restructuring, IT, valuations en advies bij fusies of 
overnames. We werken voor grote (inter)nationale ondernemingen en voor not-for-profitorganisaties, 
maar net zo goed voor (semi)overheidsinstellingen. We werken samen in kleine teams waarin iedereen, 
van trainee tot partner, een onmisbare bijdrage levert aan het eindresultaat. Centraal staat hierbij onze 
missie “Wij ondersteunen organisaties om het juiste te doen”. Belangrijke vragen moeten vaak in korte 
tijd worden beantwoord. Wat is onze toegevoegde waarde aan de klant? Hoe onderscheiden we ons van 
de concurrentie? Welk team stellen we voor om de klus te klaren? Het betekent samen snel schakelen. 
Successen moet je vieren, vinden we bij KPMG. Maar succes smaakt ook naar meer. Binnen Risk 
Consulting, krijg je de kans om snel door te groeien en bepaal jij mede in welke richting je je verder wilt 
ontwikkelen. De afdeling biedt veel mogelijkheden, zowel nationaal als internationaal. 
 
Meer informatie en solliciteren
Voor informatie over de procedure  kun je contact opnemen met een van onze recruiters van het KPMG 
Recruitment Centre, (020) 656 7162 of per e-mail.
Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen met Patrick Özer, Senior Manager 
Forensic Technology (020) 656 8207. Direct solliciteren? Klik dan op onderstaande 'solliciteer' button.


