Afstudeerstage Data-analyse
Grant Thornton
In het kort

Wie:
Wat:
Waarom:
Waar:

Je studeert wiskunde, econometrie, (technische) bedrijfskunde, informatica of een
vergelijkbare opleiding en wilt werken op het scheidingsvlak van Business en IT.
Het doen van data analyse voor aansprekende klanten van Grant Thornton.
Ruimte om te groeien en te leren van de opdrachten die je uitvoert binnen een
ambitieuze organisatie binnen een persoonlijke en open werksfeer.
Jouw standplaats is Amsterdam en/of Rotterdam.

De functie

Het data-analyse team valt onder het IT-audit team, echter werkt het data-analyse team samen met
veel verschillende afdelingen (zoals Audit, Advisory, Tax en Forensic Services) en met landelijke en
wereldwijde kantoren van Grant Thornton. Het team werkt dan ook met vele verschillende datasets.
Een kleine greep uit de werkzaamheden die wij voor onze klanten (middel en groot mkb en klein
corporate) uitvoeren: het analyseren en identificeren van financiële data om fraude te ontdekken, het
ondersteunen van onze financiële audit collega’s in het kader van de jaarrekeningcontrole, het
opzetten van managementinformatie voor de interne controle afdeling bij klanten en het
automatiseren van analyses.
Wij zoeken

Als afstudeerstagiair Data Analyse herken je jezelf in het volgende profiel:
 Een (bijna) afgeronde WO master in één van de richtingen: (technische) bedrijfskunde, wiskude,
econometrie, informatica of vergelijkbare opleiding;
 Je hebt aantoonbare affiniteit met IT of data analyse;
 Je hebt een professioneel-kritische houding;
 Je bent communicatief vaardig, ondernemend, klant- en resultaatgericht en je vindt het leuk om
in diverse teams te werken.
 Je stelt jezelf pro-actief op en je wilt het beste uit jezelf halen;
 Je herkent jezelf in onze CLEARR kernwaarden: collaboration, leadership, excellence, agility,
respect, responsibility.
Wij bieden







Een groeiende organisatie en afdeling waarin een directe en persoonlijke manier van
communiceren centraal staat.
Je verder te ontwikkelen binnen het vak door middel van goede en persoonlijke begeleiding.
Ruimte om te groeien in je vakkennis en persoonlijke vaardigheden.
Marktconforme stagebeloning
Na een positieve stagebeoordeling is er de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een
vaste aanstelling, uiteraard na overleg en wederzijdse interesse. Ook voor een vaste aanstelling is
er een marktconforme beloning en zijn er uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Enthousiast?

Wil jij ruimte krijgen om te groeien binnen Grant Thornton? Solliciteer dan als Afstudeerstagiair
Data Analyse via de volgende link:
https://www.carrierebijgt.nl/vacatures/vacature_afstudeerstage_data_analyse_428586_11.html .
Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op met Ilona Douma via 088 – 6769 771 of
ilona.douma@carrierebijgt.nl
Grant Thornton

Grant Thornton in Nederland is lid van Grant Thornton International Ltd (GTIL), één van ’s
werelds grootste netwerken van onafhankelijke accountants- en adviesorganisaties met ruim 40.000
professionals in meer dan 130 landen. Wereldwijd nemen we een zevende positie in. Vanuit negen
Nederlandse vestigingen ondersteunen circa 450 professionals onze klanten met raad en daad op het
gebied van accountancy, belastingen en (financiële) adviesvraagstukken. We leveren expertise van
wereldformaat, op een manier die naadloos bij de unieke situatie van iedere klant aansluit. Wij
werken vanuit een solide basis met een flexibele en resultaat gedreven mentaliteit.

