
Vacature Consultant Forensic Technology 
Services 
Wij speuren naar elektronische sporen van fraude, corruptie, overtredingen van regelgeving en voeren 
cyber security onderzoeken uit (hacking). Wij houden ons bezig met forensisch IT onderzoek, incident 
response, gestructureerde en ongestructureerde data analyse. Ons werk is spannend, uitdagend en 
onvoorspelbaar. 

1. Wie ben je? 
Je hebt een technische (IT) opleiding op HBO of WO niveau afgerond en 1 tot 3  jaar werkervaring, 
bij voorkeur in ons vakgebied. 

• Je hebt een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal. 
• Je bent een teamspeler, maar ook in staat om zelfstandig te werken. 
• Je bent oplossingsgericht, analytisch, pragmatisch en beschikt over goede communicatieve 

vaardigheden. 
• Je bent reislustig en bereid om samen met internationale collega’s in het buitenland aan 

opdrachten te werken. 
• Je bent flexibel ingesteld en hebt geen 9-tot-5 mentaliteit. 
• Je hebt affiniteit met IT en vindt het leuk om IT ontwikkelingen te volgen en je eigen te 

maken. 
• Je hebt het inzicht om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en functioneert goed onder druk en 

duidelijke deadlines. 
• Je hebt ervaring en/of interesse in forensische IT-software om data te verzamelen, te 

verwerken en te analyseren. 
• Of je bent een data scientist met data science ervaring. Bijvoorbeeld met statistische analyses 

door middel van SAS, R, IBM Modeler, social network analyses, clustering technieken, 
neurale netwerken, algoritmen en predictive modeling, data visualisatie en business 
intelligence software en technieken, natural language processing en text mining. 

• Je hebt kennis van programmeren en/of scripting in onder meer C#, .NET, Perl en Python. 

Voldoe je niet aan alle gevraagde punten? Geen nood, we kijken graag samen met jou of je in het 
profiel past. 

2. Hoe ziet je werk eruit? 
Ons snel groeiende Forensic Technology Solutions (FTS) team is gespecialiseerd in het ontwikkelen 
en uitvoeren van oplossingen die betrekking hebben op alle forensische IT-facetten van 
fraudeonderzoek. De onderwerpen die hierbij centraal staan zijn: 

• Compliance & Investigative Data Analytics. 
• Cybercrime & Data Breach Response. 
• Licensing Management & Contract Compliance. 
• Information & Records Management. 
• eDiscovery & Computer Forensics. 



We werken met state-of-the-art technologie om in (inter)nationaal verband complexe (big) data 
vraagstukken op te lossen. Je verleent ondersteuning in bijzondere onderzoeken waarbij je forensische 
(informatie)technologie toepast en combineert met kennis van financiële systemen. Je werkt veelal in 
kleine teams op steeds wisselende opdrachten, ook in internationaal verband. 

Je werkt in teamverband aan het: 

• Samenwerken met cliënten, advocaten en andere specialisten om IT vraagstukken te 
adresseren. 

• Analyseren van IT systemen en omgevingen om bronnen van potentieel digitaal bewijs te 
identificeren. 

• Verzamelen van diverse vormen van digitaal bewijs op forensische verantwoorde wijze. 
• Ontwikkelen van onderzoeksmethodologie in teamverband waarbij zowel het uitvoeren van 

complexe kwantitatieve analyses van (on)gestructureerde data, als het opstellen van 
rapportages om IT bevindingen aan stakeholders te presenteren. 

• Research van nieuwe forensische IT technieken. 

Naast het uitvoeren van opdrachten in binnen- en buitenland ga je ook samen met internationale 
collega’s trainingen volgen en conferenties bijwonen binnen en buiten Nederland 

3. Wat bieden we je? 
Als je bij PwC gaat werken, ben je verzekerd van diverse klanten, inspirerende collega's 
en uitgebreide arbeidsvoorwaarden die zijn opgesteld met aandacht voor jouw persoonlijke 
ontwikkeling, waarbij flexibel werken mogelijk is in aansluiting op jouw leven. 

• Je krijgt uitstekende opleidingsmogelijkheden. 
• Je wordt onderdeel van een internationale adviesorganisatie. 
• Je speelt een belangrijke rol bij toonaangevende transformatietrajecten. 

Je krijgt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden met onder andere een deels 
premievrij pensioen en 32 vakantiedagen 

4. Wie zijn we? 
Bij PwC Nederland werken ruim 4.300 professionals nauw met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. 
We bieden jou volop kansen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk, waarmee je het maximale uit 
jezelf en jouw carrière haalt. Ontdek, ga relaties aan, ontwikkel jezelf en maak impact. Dan 
garanderen wij je een afwisselende baan in een prettige en collegiale sfeer. Wij zijn ons daarbij 
bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en handelen daar ook naar. Dit doen we met 
oog voor persoonlijke verschillen en de ontwikkeling van jouw specifieke talenten. 

5. Solliciteer nu! 
Heb je interesse en voldoe je aan alle of de meeste functie-eisen? Bekijk hier onze 
sollicitatieprocedure of solliciteer direct via onze website. Als je jouw sollicitatie indient, ontvang je 
binnen twee weken bericht over de voortgang. 

http://www.werkenbijpwc.nl/Professionals2/Arbeidsvoorwaarden/
http://www.werkenbijpwc.nl/Professionals2/Sollicatieprocedure/
http://www.werkenbijpwc.nl/Professionals2/Sollicatieprocedure/
https://www.werkenbijpwc.nl/Vacature/2968/Consultant-Forensic-Technology-Services/
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