
Scriptant IT Advisory

Functie
In de afgelopen jaren is de IT-agenda steeds omvangrijker en complexer geworden. De aantrekkende economie 
zorgt ervoor dat organisaties weer nieuwe initiatieven nemen en oog hebben voor de mogelijkheden die de nieuwe
technologieën bieden. In tijden van verandering is het niet alleen belangrijk om op de kosten te letten, maar tevens
om de complexiteit te reduceren. Zodat je als organisatie wendbaar bent en eenvoudig in kan spelen op diverse 
ontwikkelingen.
KPMG IT Advisory (ITA) helpt toonaangevende organisaties het beste uit de beschikbare IT-technologieën te halen. 
ITA laat IT-investeringen renderen, past de nieuwste technologieën en IT-strategieën toe en tackelt 
veiligheidsrisico’s. Dit is slechts een greep uit de uiteenlopende uitdagingen waar ITA dagelijks aan werkt.

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 en uitgebreide opleidingsmogelijkheden. Met ruim 300 professionals in 
Nederland, worden klanten op strategisch en tactisch niveau ondersteund en geadviseerd over alles wat met ICT te 
maken heeft.

Momenteel zijn we voor onze vestigingen in Amstelveen, Rotterdam, Eindhoven, Zwolle en Utrecht op zoek naar 
scriptanten.

Wil jij jouw scriptie schrijven bij KPMG binnen IT Advisory? Ben jij een enthousiaste scriptant die onderzoek wil 
doen naar actuele IT-vraagstukken en overweeg je een adviesfunctie op dit gebied? Dan maken we graag kennis 
met jou!
Profiel

Je zit in de scriptiefase van je studie in de richting (business) information management,(technische) informatica, 
(technische) bedrijfskunde, wiskunde of een andere technische studie. Je bent een absolute teamplayer met een 
kritische, leergierige en professionele houding die goed in staat is zelfstandig te werken. Daarnaast beschik je over 
een analytisch vermogen en ondernemersmentaliteit en ben je assertief, flexibel en initiatiefrijk. Tot slot staat 
kwalitatief goed werk bij jou hoog in het vaandel.

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.
Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met het KPMG Recruitment Centre, 
(020) 656 7162 of per mail (smit.karlijn@kpmg.nl) . Direct solliciteren? Ga dan naar onze website. 

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.
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