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Functie

KPMG IT Advisory biedt strategische dienstverlening op het gebied van IT aan (inter-)nationale 
organisaties. KPMG IT Advisory is onderdeel van de wereldwijde KPMG Advisory praktijk en kent een 
dynamische, veelzijdige werkomgeving met een open cultuur. Met meer dan 200 professionals binnen
IT Advisory helpen wij klanten met uitdagende vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging, 
risico analyses, data analyses, IT beheersing en procesoptimalisatie.
Vanuit onze kantoren bedien je klanten over de hele wereld. Je krijgt de mogelijkheid om te werken 
met toonaangevende bedrijven in onder anderen de financiële sector, retail, hightech of  publieke 
sector. Als SAP Risk & Control Consultant vervul je vanaf dag één een belangrijke rol in het team. Je zal 
bij en voor klanten het gezicht van KPMG zijn en de verantwoordelijkheid krijgen om jouw taken naar 
eigen inzicht uit te voeren en collega’s te ondersteunen om gezamenlijk het gewenste resultaat te 
bereiken.
SAP implementaties gaan nog steeds niet vanzelf bij veel van onze klanten. We zoeken mensen die 
organisaties kunnen ondersteunen bij het beheersen van risico’s rondom SAP systemen. Verder is 
toenemende regelgeving een uitdaging voor veel organisaties en help je mee hier inzicht in te 
verschaffen en strategische keuzes te maken samen met de klant.

Voorbeelden van onze diensten en de rol die jij daarin kunt spelen zijn:
SAP Control Integratie: Als onderdeel van ons team zal je meewerken aan het ontwerpen, 
documenteren en implementeren van interne controle maatregelen in SAP.
SAP Security: Informatiebeveiliging speelt bij veel van onze klanten. We zoeken mensen die 
organisaties kunnen ondersteunen bij het opstellen van hun SAP Security strategie en het 
daadwerkelijk implementeren daarvan in de systemen.
SAP Risk & Control Analytics: Data biedt organisaties steeds meer mogelijkheden. We zoeken mensen 
die op basis van (SAP) data, feitelijk inzicht kunnen geven in de complexe verscheidenheid aan 
operationele, fiscale- en financiële vraagstukken. Hiermee geven we invulling aan de strategische 
agenda van bedrijven.
Implementatie Risk & Control software: Om de klanten te helpen in control te blijven zal je als Risk & 
Control Consultant tevens in staat zullen zijn om bij onze klanten specifieke Governance, Risk and 
Compliance (GRC) oplossingen, zoals SAP GRC, BWISE en EveryAngle te implementeren.

Kortom, geen enkele dag is hetzelfde: nieuwe klanten, diverse projecten, internationale reizen. 
Continu ben je bezig met je verdere persoonlijke ontwikkeling. Als onderdeel daarvan bieden wij een 
post doctorale opleiding die volledig wordt verzorgd door KPMG. Om je carrière de ondersteuning te 
bieden die je mag verwachten heb je een coach die je met raad en daad bij staat. 

Profiel

 Je hebt een Universitaire (Master) studie afgerond.



 Je hebt een analytisch sterk denkvermogen.

 Je hebt een sterke, aantoonbare affiniteit met IT.

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

 Je bent een teamspeler.

 Je hebt een klantgerichte houding.

 Je wilt de uitdaging van het volgen van een post doctorale studie aangaan.

 Je bent ambitieus en resultaatgericht (geen 9-17 mentaliteit).

 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.

 Je beheerst de Engelse taal vloeiend in woord en geschrift.

 Bereid om internationaal te reizen voor opdrachten.

 Je hecht veel waarde aan het leveren van een hoge kwaliteit van je werk.

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 KPMG 
Recruitment Centre, (020) 656 7162 of per mail. Direct solliciteren? Klik dan op onderstaande 
'solliciteer' button.

mailto:recruitment@kpmg.nl


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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