Stagiair Risk Analytics
De stage opdracht:
De nachtmerrie van elk bedrijf: je komt erachter dat medewerkers op de financiële afdeling onjuiste
betalingen hebben gedaan, geld hebben weggesluisd naar zichzelf of onterechte declaraties aan andere
collega’s hebben uitbetaald. In control zijn over de uitgaande geldstromen is key voor elke
(commerciële) organisatie. Binnen deze opdracht werk je een set van bestaande analyses op uitgaande
geldstromen verder uit. Door het slim combineren van verschillende databestanden en het koppelen
van externe (openbare) gegevens haal je nieuwe inzichten voor de klant naar boven. Daarnaast
ontwikkel je een dashboard waarin de resultaten van de analyses gepresenteerd kunnen worden aan de
klant.
Als stagiair bij Deloitte Risk Services houd je je bezig met het schrijven van je afstudeeronderzoek of
scriptieopdracht. Vanuit Deloitte krijg je intensieve ondersteuning van je stagebegeleider, bij wie je altijd
terecht kunt voor advies. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een kijkje in de keuken te nemen bij
onze klanten en krijg je de gelegenheid om meer ervaring binnen de Risk Management praktijk op te
doen.
Jouw profiel:
Is jouw interesse gewekt en wil jij afstuderen op het gebied van Risk Analytics? Dan maken we graag
kennis met jou! Daarnaast voldoe je aan het volgende profiel:





Je zit in het (voor-)laatste jaar van een relevante (HBO of WO) opleiding, zoals (Toegepaste)
Wiskunde, Accountancy of Business Analytics;
Je hebt affiniteit met programmeren in SQL, SAS of Matlab.
Je beschikt over een goede mix van analyse-, IT en (financiële-) datakennis.
Eigenschappen als analytisch, zelfstandig, kritisch en resultaatgerichtheid zijn je op het lijf
geschreven.

Je werkveld:
Binnen Risk Services zijn ongeveer 400 professionals met uiteenlopende achtergronden actief. We
onderscheiden hierin 3 competenties; Reputation, Control en Security. Binnen deze 3 competenties
werken o.a. Data Analisten, IT Auditors, Internal Auditors, Risk Consultants en Cyber Risk specialisten.
Ieder is gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied en hierdoor kan men elkaar uitstekend aanvullen. Teams
zijn dan ook regelmatig samengesteld op basis van de verschillende competenties. Onze dienstverlening
wordt hoofdzakelijk ondersteund vanuit het kantoor in Amsterdam. Ook de stage zal van hieruit worden
uitgevoerd.
Binnen Cyber Risk behoren de teams: Cyber Security Management, Privacy & Data protection, Hacking &
Incident Response en Security Operations. Elke opdracht binnen Cyber Risk is anders en zeer specifiek.

We wenden onze kennis aan om klanten te helpen hun problemen op te lossen op het gebied van
informatiebeveiliging. Onze opdrachten voeren we veelal uit binnen kennisintensieve bedrijven.
Je carrièrepad en arbeidsvoorwaarden:
Met kantoren in heel Nederland en ruim 4.500 medewerkers is Deloitte een toonaangevende
organisatie op het gebied van Audit, Tax, Consulting en Financial Advisory Services. Onze accountants
zijn marktleider in diverse segmenten van de markt. Dat betekent dat je met ambitieuze, hoogopgeleide
collega's werkt, vaak in multidisciplinaire en internationale teams. In een open en professionele
bedrijfscultuur met veel ruimte voor innovatie en eigen initiatief. En met arbeidsvoorwaarden die
passen bij jouw ambitie en behoeften, zoals een prima leaseregeling, een laptop, een telefoon en een
uitstekende pensioenregeling. Toptalent maakt bij ons snel promotie. Natuurlijk helpen we je waar we
kunnen, met een uitgebalanceerd learningprogramma, een competentiemodel op maat en continue
feedback.
Wordt je uitgedaagd door deze functie?
Neem dan vandaag nog contact op met Sophie Verberne op telefoonnummer +31612581721, of via mail
sverberne@deloitte.nl.
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Voor informatie over afstuderen bij SOR: prof. dr.R.J.Boucherie.

