Interne auditor (Brussel / Kortrijk)
We zijn op zoek naar een interne auditor welke ons interne audit team kan
versterken.
Bedrijfsprofiel:
Finvision biedt een breed gamma aan van waarde toevoegende diensten op het
gebied van financieel management, controlling, rapportering, fiscaliteit, interne
controle en interne audit en outsourcing van financiële en audit profielen, en dit
zowel aan de KMO’s als grote ondernemingen en multinationals.
Functiebeschrijving:
Voor de versterking van onze interne audit dienstverlening, hebben we nood aan
gedreven, enthousiaste en dynamische interne auditor.
De opdracht kan volgende elementen omvatten:






Uitvoeren van interne audit opdrachten bij onze klanten;
Implementatie / beoordeling van interne controle omgevingen binnen snel
groeiende bedrijven;
Implementatie van SOX en de beoordeling ervan;
Advisering van klanten omtrent interne audit en interne controle
vraagstukken met benchmarking naar beste praktijken;
Automatisering van interne audits door middel van data-analyse en proces
mining;

De projecten bij onze klanten kunnen zowel op outsourcing (korte tot lange
termijn) of project basis gebeuren.
Je profiel:













5 jaar of meer ervaring binnen interne audit / interne controle omgevingen;
Je hebt bij een groot auditkantoor gewerkt;
Je bent een “certified internal auditor”;
Ervaring met SOX, COBIT, COSO, J-SOX, etc.;
Je hebt reeds interne controle omgevingen geïmplementeerd bij bedrijven;
Goede ervaring met data analyse (bijv. ACL Analytics – scripting / toepassen
binnen interne audit & interne controle) en eventueel met process mining;
Natuurlijke interesse in IT;
Het Nederlands en het Engels ken je perfect; Een heel goede kennis van het
Frans is zeker een pluspunt;
“hands-on” is je natuurlijke ingesteldheid;
Verplaatsingen binnen België schrikken je niet af;
Je bent heel communicatievaardig;
Universitaire studies
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Wat kunnen we je bieden:




Uitdagende projecten in een snelgroeiende dienstverlener van CFO en audit
services met een vlakke interne structuur;
Competitief verloningspakket met onder andere wagen;
Mogelijkheid om je verder te ontwikkelen en te groeien binnen Finvision.

Interesse? Stuur een email aan sam.verfaillie@finvision.be of bel +32 478 98 28
64.
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