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Functie

Interesse in het vak, de klant en de maatschappij: dat is wat KPMG'ers kenmerkt. Deze brede 
belangstelling is doorslaggevend voor de kwaliteit van al onze diensten. Maar ook voor de 
ontwikkeling van onze mensen. Bij KPMG IT Advisory (ITA) kun je na je studie een mooie start maken 
met je loopbaan. KPMG IT Advisory ondersteunt grote (inter-)nationale en kleinere organisaties en 
instellingen met een breed scala aan adviesdiensten op het gebied van ICT. Onze ruim honderdtachtig 
IT adviseurs en consultants bieden ondersteuning op strategisch, tactisch en operationeel niveau om 
het gebruik van informatie en IT te optimaliseren en de effectiviteit ervan verder te verhogen. Binnen 
ITA  kennen we een aantal verschillende business units die elk bijdragen vanuit hun eigen 
expertisegebied en locatie. 

Voor de unit Infrastructure & Architecture in Amstelveen zoeken we consultants die onze 
dienstverlening op het gebied van IT architectuur,  Cloud Strategie en transformatie, Digital 
Transformation, Automation (DevOps) en Datacenters van de toekomst verder kunnen uitbouwen. 

I&A houdt zich bezig met advisering, beoordeling en uitvoering op het gebied van 
informatietechnologie. Belangrijke activiteiten zijn:
 Adviseren met betrekking tot Cloud strategieën en implementatie
 Het ontwikkelen of beoordelen van IT landschappen & Informatie / Applicatie architecturen
 Het assessen en beoordelen van IT Stability & Performance  
 Het  adviseren  omtrent  de  nieuwe  generatie  Data  Centers  (DC),  software  definitie  en  DC

automation
 Het beoordelen van IT servicemanagement inrichtingen voor klanten
 Het ontwikkelen van methodes en technieken voor uitvoering van bovenstaande werkzaamheden,

eventueel custom made.

Je werkt voor klanten die de kwaliteit willen verbeteren van zowel hun ICT  als hun IT projecten en 
producten. Onze klanten bevinden zich in vrijwel alle marktsegmenten, met een focus op de corporate
en publieke sector, health care en de financiële dienstverlening. Ondanks de diversiteit is er één 
aspect dat al onze klanten bindt, ze verwachten kwalitatief hoogstaande dienstverlening. 

Samen met je collega's vorm je de top van dit marktsegment. IT Advisory wil daadwerkelijk tastbare 
verbeteringen voor haar klanten realiseren, waarbij innovatie een belangrijke rol speelt. Daartoe 
werken we ook veelvuldig samen met een aantal top key technology players.  We verwachten dan ook
dat je altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en innovaties op bovenstaande gebieden
als onderscheidend vermogen.

Profiel

Je hebt een afgeronde academische opleiding in een exacte richting, zoals bijvoorbeeld (Technische) 
Informatica of Natuurkunde. Je voelt je thuis in de wereld van de Informatie Technologie en ziet het 
als een uitdaging om bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het IT landschap van 
infrastructuur tot software applicaties bij onze klanten. 



Je leert snel, en kan resultaatgericht, kritisch en ondernemend werken. Je wilt je als professional graag
verder ontwikkelen en bent geïnteresseerd in het verder uitbouwen van onze dienstverlening. 
Analytisch denkvermogen combineer je met goede communicatieve vaardigheden en een hoog 
kwaliteitsbewustzijn. 

Je schrikt niet terug voor de technische en inhoudelijke aspecten van IT.  TOGAF, Cloud concepten en 
de technologie daarachter en kennis van een of meerdere programmeer talen is een pre, evenals basis
kennis van netwerk technologieën en IT Infrastructuur.

Je hebt een hoog ambitie niveau met maximaal 3 jaar ervaring en je wilt verder groeien in de functie 
en de organisatie. Niet alleen kun je kansen creëren, maar je gaat ook mensgericht, betrouwbaar en 
doortastend te werk. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en geschrift.  

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. Niet voor niets heeft KPMG al 
jarenlang een top-10 positie in het 'Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek'. Werken bij KPMG 
betekent flexibiliteit, waardering voor het werk en een mensgerichte samenwerking.

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.


