Senior Consultant / Manager binnen het IT Consulting team
Wij zijn op zoek naar gedreven en ambitieuze Senior IT Consultants / Managers met IT Audit en/of IT
Security expertise.

Protiviti
Protiviti Nederland adviseert aansprekende nationale en internationale opdrachtgevers in diverse
marktsegmenten. Ons team bestaat uit ervaren, gedreven management consulting professionals met
bijzondere expertise op het gebied van Risk Management. De samenwerking is gebaseerd op
teamspirit, professionaliteit en ondernemingszin in een informele sfeer.
Protiviti Nederland is onderdeel van Protiviti Inc., een internationale adviesorganisatie die behoort tot
de top op het gebied van business en risk consulting, en internal audit services. Protiviti werkt
wereldwijd en is vertegenwoordigd in de 20 belangrijkste economieën. Protiviti is een volledige
dochteronderneming van de beursgenoteerde onderneming Robert Half (RH).
Protiviti Nederland biedt diensten aan op drie gebieden:
 Business Performance Improvement
 Internal Audit and Financial Advisory
 IT Consulting

IT Consulting (ITC)
Onder het motto “Enhancing and protecting the value of IT to the business” ondersteunt het ITC team
opdrachtgevers bij complexe vraagstukken op het gebied van IT beleid, organisatie en operatie. Wij
onderscheiden ons door onze kernwaarden:





Vooruitstrevende inzichten op het gebied van IT Risk Management en Security
Creatief en pragmatisch
Snelheid van handelen
Expertise vanuit internationale Protiviti netwerk

ITC richt zich op de volgende aandachtsgebieden:
 IT Security en Privacy; risico assessments, inrichting security management processen en
opstellen veiligheidsbeleid, netwerk en cyber security, PCI DSS;
 IT Governance; het verbeteren van IT organisaties, processen, de inrichting van IT risk
management en internal control processen en de beheersing van grote projecten;
 Applications & data; ondersteuning bij de selectie en inrichting van (ERP) applicaties, advies
over bijvoorbeeld autorisatiemodellen, borging van datakwaliteit of de inrichting van application
controls, master data management.

De functie
Voor ITC zoeken wij consultants met IT Audit en/of IT Security expertise met een brede IT Risk
Management belangstelling. Jij wilt deze ervaring benutten in een dynamisch en groeiend team in een
internationale organisatie, met vrijheid van opereren. Je hebt de drive en ambitie om de volgende
stap te zetten en bij te dragen aan de groei van het team. Bij Protiviti krijg je een belangrijke
verantwoordelijkheid bij het uitvoeren en managen van projecten bij de klant, en het aansturen van

een team van professionals. Daarnaast kun je snel doorgroeien als verantwoordelijke voor een
aandachtsgebied of marktsegment.

Profiel
Consultancy vaardigheden
 Advieservaring (analyseren, rapporteren, presenteren, implementeren);
 Ondernemend en zelfstandig;
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift.
Inhoudelijk e competenties
 Universitaire opleiding in technische studierichting (wiskunde, informatica, …);
 Kennis van operating systemen, bijvoorbeeld Microsoft en Linux, en security tools;
 Kennis van netwerken en netwerkbeveiliging, bijvoorbeeld Cisco CCNA;
 De volgende certificeringen zijn een pré: Certified Ethical Hacking (CEH), CISSP, SSCP, CISA en
eventueel RE;
 Ervaring met IT Governance en beveiligingsstandaarden is een pre, zoals Cobit, PCI, ISO 27001.
Prak tijkervaring en pragmatisme
 Ervaring met implementatie van systemen en/of applicaties;
 Ervaring met scrum projectmanagement.
Wij zoeken consultants met 3-7 jaar ervaring in IT advisering en kennis en ervaring op het gebied van
IT Audit en/of IT Security en daarnaast kennis en ervaring op het gebied van:





IT Projecten;
IT Risk Management en Compliance processen;
IT organisaties en processen;
Autorisatie-inrichting binnen applicaties.

Ons Aanbod
Naast goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden biedt Protiviti je uitdagende projecten en de
kans om mee te bouwen aan een ondernemend advieskantoor dat onderdeel uitmaakt van een
wereldwijde consultancy organisatie. Werken bij Protiviti betekent ondernemerschap binnen een
internationale (kennis)omgeving, flexibiliteit, persoonlijke ontwikkeling en collegiale samenwerking.

Meer informatie of solliciteren?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Kim Boxum, HR Manager,
contact@protiviti.nl of Gustav Mahlerlaan 32, 1082 MC, Amsterdam - 020 3460400.

