Business Risk Consultants
Wij zijn op zoek naar gedreven en ambitieuze Business Risk Consultants.

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

De functie








Je werkt samen in teams aan unieke projecten op het gebied van business performance
improvement, internal audit, risk en control;
Je rouleert tussen (inter)nationale opdrachten in diverse disciplines als business performance
improvement, finance transformation risicomanagement, internal audit, ITC, governance &
control;
Elk project vergt een andere opzet (maatwerk), waardoor je zeer snel de methodieken leert
om tot de kern van de businessprocessen en de link met systemen en organisatie te komen;
Door het vele klantcontact bouw je aan professionele relaties en vertaal je de klantwens in
oplossingen;
Je krijgt veel vrijheid bij het inrichten van je werkzaamheden en er wordt tevens verwacht dat
je zelf verantwoordelijkheden neemt;
Je wordt hierbij ondersteund door een projectmanager;
Een uitgebreid trainingsprogramma, waaronder een internationale trainingsweek, veel online,
inhouse en externe trainingen zorgen ervoor dat je je continu blijft ontwikkelen.

Profiel


Universitaire opleiding, bij voorkeur (bedrijfs)economie, bedrijfskunde, management & control
of accountancy;






1-7 Jaar werkervaring in controlling, consultancy of audit;
Je bent ondernemend, pro-actief en hebt lef;
Communicatief, integer en teamplayer;
Analytisch en creatief in het oplossen van vraagstukken.

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.

