Functieomschrijving

Scriptiestage WO FS RISK quantitative analyses (EMEIA FSO) AMS0011V
Financial Services Risk zoekt een scriptiestagiair(e) quantitative analyses
Wil jij ervaren hoe het is om bij Financial Services Risk te werken? En wil jij jezelf verder ontwikkelen door vakgerichte
praktijkervaring op te doen en dit te combineren met je afstudeerscriptie? Dan is een functie als scriptiestagiair bij EY
wellicht iets voor jou! Een scriptiestage bij EY biedt jou de gelegenheid om waardevolle en relevante ervaring op te
doen en tegelijk een reuze interessante scriptie te schrijven. Wij zoeken dan ook een gemotiveerde universitaire
student(e) die als scriptiestagiair aan de slag gaat bij Financial Services Risk.
EY
EY Financial Services Organisation (FSO) is de groep binnen EY waarin wij de adviesdiensten voor onze klanten in
de financiële dienstverlening hebben gebundeld. Wij adviseren over verbetering van prestaties en processen,
risicomanagement, informatiemanagement en -technologie en financieel risicomanagement. De vorming van de EY
EMEIA organisatie en de ontwikkelingen op de financiële markten bieden veel mogelijkheden voor de FSO sub-area.
FSO heeft wereldwijd zowel een sterke positie in Assurance als in Advisory. Wij willen deze positie gebruiken om de
groei in de Nederlandse markt te versterken.
Financial Services Risk
Financial Services Risk is een specialistische adviesgroep binnen EY Advisory. Wij begeleiden cliënten bij het
ontwerpen en implementeren van markt-, krediet- en operationeel risico management raamwerken, selectie en
implementatie van ondersteunende IT-systemen voor risico management, complexe waarderingsproblemen van
financiële instrumenten, de inrichting van hedge accounting volgens IFRS regelgeving, financieringsvraagstukken,
treasury- en cash managementstructuren en het ontwerpen en herinrichten van financiële processen. Onze cliënten
bevinden zich overwegend in de financiële sector, maar wij bedienen ook energiebedrijven en treasury-organisaties
van de grotere corporates. Risk Management is onderdeel van een wereldwijd EY - netwerk van risk management
adviesgroepen, waarmee nauw wordt samengewerkt.
Scriptiestage
Het einde van je studie is in zicht, nog één uitdaging te gaan; het schrijven van je scriptie! Je gaat je een lange tijd
verdiepen in een specifiek thema. Dit onderwerp moet dan wel in een richting zijn waar jouw interesse naar uit gaat.
Wij vinden het daarom belangrijk dat je zelf een onderwerp aandraagt. De thema’s waar je binnen FS Risk aan moet
denken zijn:
· Risico management
· Internal audit
· Internal control
· Informatiemanagement
· ISAE 3402 certificering,
· Data-analyse
· Solvency II
· Basel III
Uiteraard mag je ook thema’s met elkaar combineren. Op basis van jouw onderwerp krijg je een mentor toegewezen.
Jouw mentor ondersteunt je bij het formuleren van je probleemstelling en begeleidt je op vaktechnisch gebied. Wij
helpen je het maximale uit jezelf te halen. Alle stagiairs krijgen van ons een vaste maandelijkse vergoeding.
Persoonlijke begeleiding en training vinden we belangrijk. Naast de begeleiding van je mentor krijg je als
academische stagiair ook een scriptietraining aangeboden. Tijdens deze scriptietraining krijg je handvatten voor de
structuur en formulering van je scriptie. Het is immers best lastig om al je kennis goed op papier te zetten. Deze
training volg je met alle scriptanten die op dat moment hun scriptie schrijven bij EY.

Profiel
Je bent bezig met een universitaire studie bedrijfseconomie, bedrijfskunde of een vergelijkbare richting. Je hebt
een analytische geest, je bent inventief en ambitie behoren tot je sterke eigenschappen. Je beschikt over kennis
van of affiniteit met internal control en risk management dan wel je hebt kennis van een specifiek thema
onderwerp dat speelt in de financiële sector. Het afleveren van kwalitatief goed werk beschouw je als een
permanente uitdaging. Je hebt een pro-actieve houding en je bent communicatief sterk ontwikkeld.
Accuratesse, stressbestendigheid en flexibele serviceverlening zijn jouw sterke kanten. Je staat met beide
benen op de grond en vindt het prettig om in een team functioneren. Daarnaast beschik je over een goede
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zowel in het Nederlands als in het Engels.
Standplaats
Amsterdam
Contact
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Annemieke Besuijen, Recruiter, tel: 0884072223. Of solliciteer direct via onderstaande link.

https://ey.taleo.net/careersection/gcam01/jobdetail.ftl?lang=nl&job=AMS0011V
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Scriptiestage Enterprise Intelligence – AMS0017L
Ben jij op zoek naar een bijzondere afstudeeropdracht? Ben jij die student met ambitie en sta je open voor
complexe uitdagingen? Dan is een afstudeerstage bij EY Enterprise Intelligence iets voor jou!
EY Advisory
EY Advisory maakt deel uit van een internationale organisatie van accountants, belastingadviseurs, juristen en
adviseurs met wereldwijd circa 167.000 medewerkers. Met ruim 600 professionals, in België en Nederland,
adviseren we over financial control, risk management en performance improvement. Onze dienstverlening is
gebaseerd op specialistische sectorkennis en een uitgebreid internationaal netwerk. Onze ambitie is herkend te
blijven als een topspeler in de markt die het verschil maakt voor onze cliënten, en voor de mensen die bij ons
werken. In onze visie 2020 heeft EY zich ten doel gesteld om de omzet te verviervoudigen binnen EMEIA.
Enterprise Intelligence
De afdeling Enterprise Intelligence is onderdeel van Performance Improvement en een van de snelst groeiende
sub service lines binnen EY. Wij ondersteunen en adviseren uiteenlopende multinationals bij het optimaliseren
en inrichten van (financiële) bedrijfsprocessen op het gebied van consolidation & reporting, planning &
budgeting en integrated reporting. De inrichting wordt ondersteund door inzet van diverse tool sets die allen
leidend zijn op het gebied van Corporate Performance Management.
Jouw afstudeeronderzoek
Tijdens een afstudeerstage bij Enterprise Intelligence verricht je zelfstandig onderzoek, vanuit ons kantoor in
Amsterdam. Het onderwerp van de opdracht wordt in onderling overleg vastgesteld. Je counselor vangt je de
eerste dagen op, ondersteunt je bij het formuleren van de probleemstelling en geeft (academische) begeleiding.
Daarnaast helpt hij je wanneer je praktische vragen hebt en zorgt ervoor dat je wekelijks een aantal dagen kunt
meelopen in de praktijk. Een afstudeerstage bij Enterprise Intelligence biedt jou de gelegenheid om tijdens het
afstuderen waardevolle en relevante ervaring op te doen.
Profiel
Je zit in het laatste jaar van je Master Bedrijfskundige Informatica, Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde. Je bezit
een gezonde dosis enthousiasme voor het vakgebied (combinatie van Finance & IT), ondernemersgeest en de
drive om in teamverband verdere groei te realiseren, voor zowel de afdeling als op persoonlijk vlak. Met je
combinatie van creativiteit, communicatieve vaardigheden, resultaatgerichtheid en doorzettingsvermogen vorm
je een aanwinst voor ons team en ben je een volwaardig gesprekspartner voor de klant. Verder ben je
communicatief sterk in het Nederlands en Engels.
Aanbod
EY biedt je een interessante en uitdagende stage in een snel veranderende en dynamische
marktomgeving. Enterprise Intelligence is een informele en collegiale afdeling waar veel ruimte is voor
persoonlijke en eigen inbreng. Voor de stage ontvang je een marktconforme maandelijkse vergoeding. Na de
stage bestaat er de mogelijkheid om te starten als Advisor Enterprise Intelligence.

Contact
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Annemieke Besuijen, Recruiter, tel: 0884072223. Of solliciteer direct via onderstaande link.
Onderdeel van de sollicitatieprocedure zijn een online assessment en een Pre Employment Screening (PES).
Een PES houdt in: controle op je identiteitsbewijs en diploma’s, een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en
een verklaring van EY met betrekking tot betrouwbaarheid bij indiensttreding.

https://ey.taleo.net/careersection/gcam01/jobdetail.ftl?lang=nl&job=AMS0017L
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Scriptiestage Information Security – NET000KU
EY is wereldwijd toonaangevend in assurance, tax, transactions en advisory services. Met de diensten die we
bieden, dragen we bij aan het versterken van het vertrouwen in de kapitaalmarkten en economieën overal ter
wereld. We brengen uitmuntende leiders voort, die door samen te werken onze beloften aan al onze
stakeholders waarmaken. Daarmee spelen we een cruciale rol bij het creëren van een beter werkende wereld
voor onze mensen, onze cliënten en de maatschappij.
Daarom doen we er alles aan om talenten te werven en te ontwikkelen. Wij willen dat voor iedereen geldt dat,
onafhankelijk van de tijd die je bij ons werkt, je ervaring bij EY van grote waarde blijft voor de rest van je leven.
Duurzame ontwikkeling dus. En natuurlijk kunnen wij alleen onze uitzonderlijke dienstverlening aan cliënten
waarmaken met de inzet van de beste mensen.
EY Advisory
Met ruim 350 professionals, in België en Nederland, adviseert EY Advisory over financial control, risk
management en performance improvement. Onze dienstverlening is gebaseerd op specialistische sectorkennis
en een uitgebreid internationaal netwerk. Onze ambitie is herkend te blijven als een topspeler in de markt die
het verschil maakt voor onze cliënten, en voor de mensen die bij ons werken. Daarom zoeken we ambitieuze
talenten en bewezen professionals die zich bij ons willen waarmaken en een bijdrage willen leveren aan onze
ambitie.
Information Security
Het Information Security team bestaat uit specialisten die in teamverband opdrachten uitvoeren op het vlak van
informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging bestaat uit twee nauw aan elkaar verbonden componenten: techniek
en procedures. Technische configuraties van IT systemen worden namelijk gewaarborgd door organisatorische
procedures. Op het technische vlak worden bijvoorbeeld Attack & Penetration testen (zogenoemde 'pentesten')
uitgevoerd op applicaties, websites en netwerken. Daarnaast wordt er advies gegeven ten aanzien van de
technische inrichting van IT beveiliging en worden onderzoeken uitgevoerd op netwerk infrastructuren. Op het
procedurele vlak worden binnen de Information Security groep bedrijven ondermeer ondersteund bij de
inrichting van informatiebeveiliging ('security governance'), worden risicoanalyses in het kader van
informatiebeveiliging uitgevoerd, worden frameworks voor informatiebeveiliging ontworpen en worden
organisaties gecertificeerd tegen ISO/IEC 27001, 20000 en 25999.
Zoek jij een afstudeerstage op het gebied van Information Security? Binnen EY Advisory zijn vele
mogelijkheden om je scriptie te schrijven rondom informatie beveiliging. Je krijgt vanuit EY een begeleider die je
helpt een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.
Voor deze scriptie stage komen we graag in contact met studenten met een WO achtergrond, variërend van
bedrijfskunde, bestuurlijke informatiekunde tot technische informatica. Als je affiniteit hebt met IT en
informatiebeveiliging en je voldoet aan bovenstaande profielschets, dan ben je van harte welkom voor een
gesprek over jouw afstuderen binnen EY Advisory.

Contact
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Annemieke Besuijen, Recruiter, tel: 0884072223. Of solliciteer direct via onderstaande link.
Onderdeel van de sollicitatieprocedure zijn een online assessment en een Pre Employment Screening (PES).
Een PES houdt in: controle op je identiteitsbewijs en diploma’s, een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en
een verklaring van EY met betrekking tot betrouwbaarheid bij indiensttreding.
https://ey.taleo.net/careersection/gcam01/jobdetail.ftl?lang=nl&job=NET000KU

