
Consultant Information Protection Services
Help onze Information Protection Services in organisaties te verankeren

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, evenals voor de ontwikkeling 
van onze mensen.

KPMG IT Risk Consulting ondersteunt grote (inter)nationale en kleinere organisaties en instellingen 
met advies en audit op het gebied van ICT. Onze ruim 300 medewerkers bieden deze ondersteuning 
op strategisch, tactisch en operationeel niveau om het gebruik van informatie en IT te optimaliseren 
en de effectiviteit ervan verder te verhogen.

Binnen KPMG IT Risk Consulting kennen we een aantal verschillende units, die elk vanuit hun eigen 
expertisegebied de klant bedienen. Voor de unit Information Protection Services in Amstelveen zijn 
we momenteel op zoek naar zowel startende als meer ervaren adviseurs IT Security. Voor jou als 
professional is het de uitdaging om te werken aan projecten gericht op het strategisch adviseren over 
beveiliging en beheersing van ICT-infrastructuren.

Je werkt voor vele en diverse (inter)nationale klanten in vrijwel alle marktsegmenten. Het gaat om 
klanten die hoog professioneel werk verwachten op het gebied van IT-beveiligingsbeleid en 
beveiligingsstrategieën o.a. inzake Cloud Computing, Identity & Access Management, Access 
Governance, Cyber Defense / Security Testing (ethical hacking), Security Architecture & Monitoring.

Samen met je collega’s vorm je de top van dit marktsegment. KPMG IT Risk Consulting wil 
daadwerkelijk verbeteringen voor haar klanten realiseren. Daarom ben je bij alle fases betrokken: als 
gesprekspartner bij de analyse- en ontwerpfase én als partner tijdens het monitoren van de 
verbeteringen.
Profiel

 Je hebt een academische opleiding informatica, bestuurlijke informatiekunde, (technische) 
bedrijfskunde of bedrijfseconomie met goed gevolg afgerond.

 Je beschikt over 0 tot 4 jaar relevante (technische) werkervaring in een IT-security omgeving.

 Je bent een kwaliteitsgerichte, analytische, ondernemende  en commerciële teamspeler met 
uitstekende communicatieve vaardigheden.

 Je  beschikt over goede beheersing van de Nederlandse taal.

 Je bent leergierig en creëert kansen.

 Je bent mensgericht, betrouwbaar en gaat doortastend te werk.



 Je hebt bij voorkeur ervaring met het coördineren van projecten en daarnaast heb je de 
ambitie om (in de toekomst) teams aan te sturen.

 Je hecht veel waarde aan het leveren van een hoge kwaliteit van je werk en hebt een 
professioneel kritische houding en een rechte rug.

 Je hebt interesse in wereld om je heen en bent maatschappelijk betrokken.

Voldoe je aan het bovenstaande profiel? Dan zijn we op zoek naar jou!
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 organisatie met persoonlijke aandacht voor medewerkers. Onze mensen werken 
dagelijks intensief samen in een prettige en stimulerende omgeving voor aansprekende cliënten. 
Persoonlijke ontwikkeling staat bij ons centraal. Met gerichte training, opleiding en coaching helpen 
we onze medewerkers te excelleren en het beste uit zichzelf te halen.

Uit ons tweejaarlijkse onderzoek blijkt dat KPMG’ers trots en tevreden zijn. Onder meer vanwege de 
vele ontwikkelingsmogelijkheden, betrokkenheid, respectvol samenwerken, goede beloningen en een 
prettige balans tussen werk en privé. Bij ons krijg je een uitstekend pakket aan primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden (een leaseauto, 30 vakantiedagen, een laptop, een smartphone, een 
onkostenvergoeding en een premievrij pensioen), afgestemd op de laatste ontwikkelingen in de 
markt.
Meer informatie en solliciteren
Je kunt contact opnemen met het Recruitment Centre (020 656 7162). Of solliciteer direct via het 
sollicitatieformulier. Screening is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Een individueel assesment 
kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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