
Vacature Consultant Data Analytics 
Als Consultant bij Data Analytics doe je voortdurend een beroep op je analytische én je 
communicatieve vaardigheden. Je wordt uitgedaagd jezelf te overtreffen en je bent breed inzetbaar. Je 
werkt samen met zowel collegae uit je eigen team als uit andere teams binnen PwC, waardoor je je 
kunt ontwikkelen in je eigen vakgebied én je optimaal kunt leren van elkaars expertise. Startdatum in 
overleg. 

Een startend consultant bij Data Analytics is onderdeel van het Consulting Traineeship, een tweejarig 
traject waarin veel aandacht wordt besteed aan je persoonlijke ontwikkeling. 

1. Wie ben je? 
Je staat op het punt van afstuderen of hebt dit net gedaan en wilt jezelf graag verder ontwikkelen. Als 
Consultant Data Analytics wil je groeien, relaties opbouwen, impact maken en het beste uit jezelf en 
je collega’s halen. 

• Je hebt een (bijna) afgeronde Econometrische, Wiskundige of aanverwante opleiding op 
academisch niveau met goede studieresultaten. 

• Je hebt circa 0 tot 2 jaar relevante werkervaring. 
• Je hebt communicatieve en commerciële kwaliteiten. 
• Je combineert heldere communicatie en technische kennis en biedt daardoor toegevoegde 

waarde aan zowel analytisch als minder analytisch ingestelde klanten. 
• Je bent een ambitieuze teamspeler die graag kwaliteit levert. 
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

2. Hoe ziet je werk eruit? 
Je werkt binnen het team Data Analytics en gebruikt je analytische vaardigheden om praktische 
oplossingen te bedenken voor complexe problemen binnen de publieke, commerciële en financiële 
sector. Je werkzaamheden bestaan uit business modelling, (financieel) risicomanagement, 
procesoptimalisatie (waaronder Lean Six Sigma), executive decision support, performance 
management, datamanagement, customer analytics, predictive analytics en corporate intelligence. 

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 groei en flexibel werken 
en leven. 

Als Consultant Data Analytics werk je in een jong, dynamisch team met een passie voor en een 
academische achtergrond in Econometrie, Statistiek en/of Wiskunde. Door jouw en onze 
gecombineerde expertise zijn we in staat complexe problemen en vraagstukken te vertalen naar 
praktische adviezen en inzichten, waarmee we in samenwerking met klanten innovatie en 
resultaatverbetering bewerkstelligen. 

4. Wie zijn we? 

http://www.werkenbijpwc.nl/Traineeship/Advisory-Traineeships/Consulting-Traineeship-vacatures/
http://www.werkenbijpwc.nl/Starters2/Arbeidsvoorwaarden/


Bij PwC Nederland willen we een bijdrage leveren aan het vertrouwen in de maatschappij en het 
oplossen van belangrijke problemen. Wij zijn een netwerk van firma’s in 157 landen met meer dan 
208.000 mensen. In Nederland werken ruim 4.400 mensen met elkaar samen. Wij zien het als onze 
taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. 

De vacature consultant Data Analytics valt binnen het werkveld Advisory, waarin we klanten 
adviseren op de terreinen van fusies en overnames, organisatieontwikkeling, performance 
improvement en crisismanagement. 

5. Solliciteer nu! 
Heb je interesse en voldoe je aan alle functie-eisen? Bekijk hier onze sollicitatieprocedure of 
solliciteer direct via onze website. Als je jouw sollicitatie inclusief CV, motivatiebrief, cijferlijsten 
van je bachelor- en masteropleiding indient, ontvang je binnen 2 weken na het verstrijken van de 
deadline bericht van ons. 

 

http://www.pwc.nl/
http://www.werkenbijpwc.nl/Over-PwC/Werkvelden/Starters/Advisory-starters/
http://www.werkenbijpwc.nl/Starters2/Sollicatieprocedure/
https://www.werkenbijpwc.nl/Vacature/3405/Consultant-Data-Analytics/
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