
 Senior IT Consultant 
 Digital Assurance Group 

 Amsterdam en omgeving 
 Op locatie/ remote 
 Full Time 
 Management Consulting 

 Wie we zijn 
 Digital Assurance Group is een jong bedrijf. Wij zijn een jaar geleden gestart en hard op zoek  
 naar collega’s om DAG verder te laten groeien als toonaangevend, onafhankelijk adviesbureau.  
 Wij werken voor C-level managers die zekerheid willen over hun digital transformation, de  
 onderliggende systemen en de voorgenomen investeringen. 

 Wij hebben een passie voor IT en een goed ontwikkelde kennis van dit vakgebied. Met scherpe  
 analyses en bondige rapportages geven we fact based advies en zekerheid. Geen wollige taal,  
 maar concreet en duidelijk. Onze assessment methode heeft zich in de praktijk veelvuldig  
 bewezen en we hanteren een strikt quality assurance proces. Zo zorgen we ervoor dat onze  
 opdrachtgevers altijd op ons kunnen vertrouwen, ongeacht de complexiteit van de opdracht of  
 de omvang van de investering. 

 Wat je doet 
 Als Senior IT-consultant werk je samen met je DAG-collega’s aan projecten die cruciaal zijn voor  
 onze opdrachtgevers. Denk aan het doorlichten en op koers krijgen van grote  
 IT-ontwikkeltrajecten, het concretiseren en begeleiden van digitale transformaties en aan  
 kortlopende IT-due diligence trajecten.  

 Je analyseert en beoordeelt digitale platforms, architecturen en plannen van aanpak, of je stelt  
 deze op. Daarbij ga je in gesprek met business, architecten en development teams. Op basis  
 van alle bevindingen en een degelijke analyse, formuleer je concreet en helder advies dat op  
 alle niveaus gedragen wordt. 

 Waar nodig zorg je ervoor dat onze adviezen in de praktijk worden opgevolgd door een actieve  
 rol in de projecten te vervullen. Zo help je grensverleggende projecten te realiseren en bouw je  
 mee aan de Digital Assurance Group. 



 Senior IT Consultant   - Digital Assurance Group 

 Wat je meeneemt (Experience & Qualifications) 
 ●  Minimaal 6 jaar ervaring in IT-strategie en -consultancy, software ontwikkeling of  

 IT-projectmanagement. 
 ●  Strategisch denkvermogen, ondernemend, creatief, analytisch, probleemoplossend en  

 resultaatgericht. 
 ●  Uitstekende analytische en conceptuele vaardigheden, sterke klantgerichtheid en  

 mentale wendbaarheid. 
 ●  Vermogen om complexe problemen in de juiste zakelijke context te plaatsen. 
 ●  Brede kennis van moderne software ontwikkeling, legacy-omgevingen, cloud  

 computing, microservices, automated testing en containerization.  
 ●  Ruime ervaring met Agile werken. 
 ●  Een HBO/universitair diploma. 
 ●  Vloeiend in Engels en Nederlands. 

 Wat wij bieden 
 ●  Uitdaging 
 ●  Mooie projecten 
 ●  Start up cultuur 
 ●  Grote diversiteit in klanten 
 ●  Groei potentieel 
 ●  Veel zelfstandigheid 
 ●  Boven markt gemiddeld salaris 
 ●  Mogelijkheid tot partnerschap 

 Geïnteresseerd? Mail   work@digitalassurancegroup.nl   of bel Rolf Bonninga op 06 1025 7898 of  
 Werner Toonk op 06 2249 2268. 
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