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Junior IT Business Consultant (ABN Amro): 32-40 uur per week 
 
 
 
Beschrijving 
Je start in een traineeteam van 4 tot 8 trainees bij onze opdrachtgever, alwaar je een professioneel en 
persoonlijk ontwikkelprogramma doorloopt. Tegelijkertijd ben jij vanaf de eerste dag volwaardig onderdeel van 
ABN Amro als Business Consultant. Dit is een nieuw en jong team van ambitieuze professionals. Olifant 
Consultancy verzorgt de werving van geïnteresseerde, gekwalificeerde kandidaten (werving & selectie). Het 
dienstverband is bij onze opdrachtgever. 
 
De opdrachtgever (50-100 medewerkers) is een unieke talent ontwikkelaar voor universitaire starters in 
Nederland. Samen met partners als ING, KLM, ABN Amro en de Politie ontwikkelen zij een opleidingsprogramma 
op gebied van IT en Business Innovation. De opdrachtgever is een jonge en hippe onderneming voor de volgend 
generatie professionals. Zij werken met de gaafste merken van Nederland en hebben 2 programma's. (1) Het 
Talent Program waarbij WO-talent verschillende functies en bedrijven ondersteunen voor een brede 
ontwikkeling en (2) Dedicated Program waarbij WO-talent vast onderdeel wordt van het IT team bij een mooi 
merk. 
 
Het doel 
Dit traineeteam team werkt met data die nodig is voor risicomodellen voor de grotere corporates. Daarvoor 
integreren en leveren ze historische data aan de modelling teams aan om vervolgens de modellen te maken. Dit 
is o.a. input voor modellen die bijvoorbeeld voorspellen hoe groot het risico is dat iemand zijn hypotheek niet 
terug betaalt. De modellen moeten op de juiste data gebaseerd zijn, omdat de risicoberekeningen die uit de 
modellen rollen anders niet betrouwbaar zijn. En die betrouwbaarheid moet weer worden aangetoond aan 
externe toezichthouders. 
 
Taken 
Je zult je bezig houden met veel gevarieerde werkzaamheden: 
-        Management vraagstukken analyseren en behandelen 
-        Datakwaliteit waarborgen 
-        Business behoefte vertalen naar oplossingen 
-        Je denkt na over strategische aspecten en kijkt hoe IT hierin een cruciale rol speelt of oplossing is 
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Deze kans is geweldig omdat ... 
Allereerst verzorgt onze opdrachtgever een springplank in jouw carrière. Daarnaast werk jij in een nieuw, jong en 
ambitieus team van professionals en ben jij onderdeel van het team van ABN Amro. In deze rol kan jij jezelf 
breed ontwikkelen en spreek jij met verschillende afdelingen en managers. Na dat jaar? De intentie van het 
programma en de samenwerkingspartners van onze opdrachtgever is dat jij uitstroomt waar je begonnen bent. 
Dus je hoeft niet weer opnieuw te solliciteren. Uiteraard moet jij dit ook willen, je ziet nergens aan vast. 
  
Functie-eisen (must have) 
-        WO diploma van een béta/technische studie (wiskunde, informatica, econometrie, finance of vergelijkbare 

opleidingen) 
-        Maximaal 2 jaar werkervaring 
-        Passie voor data en affiniteit met finance 
-        Communicatieve vaardigheden en goede beheersing van de Nederlandse taal 
-        Je hebt een generalistische skills set en kan goed uit de voeten met systemen, applicaties, data, en 

transacties 
-     MS Excel, MS Powerpoint, Modelleren 
 
 

Extra informatie 
Let op: we zoeken iemand die de vertaal slag wil maken en een brede functie heeft (dus niet een Quant, Scientist 
of IT'er die alleen code wilt schrijven). 
  
(Secundaire) voorwaarden 
-        Startsalaris van € 2.750,- 
-        Talloze trainingen op maat en persoonlijke coaching 
 
Vacature proces 
- Werving door Olifant en introductie aan opdrachtgever 
- Eerste gesprek met de opdrachtgever 
- Afname van een capaciteitentest 
- Gesprek bij ABN Amro 
  
  
  

Locatie: Amsterdam / Vast dienstverband 

Een intakegesprek wordt standaard ingepland alvorens het cv eventueel bij de opdrachtgever wordt 
voorgesteld, bovendien zal er minimaal één referentie van je gevraagd worden.Wil je meer informatie? 

Neem dan snel contact op met Marcel Christoffel via mail: marcel@olifantconsultancy of bel: 06-50237960 


