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Smart decisions. Lasting value.
Vacature
Audit Manager
Antwerpen
Profiel
 Je bent master in de toegepaste economische
wetenschappen, handelswetenschappen en/of
houder van een soortgelijk diploma;
 Je hebt minstens 5 jaar ervaring;
 Je kan zelfstandig dossiers aansturen;
 Je hebt een sterk analytisch inzicht;
 Je bent assertief, communicatie- en sociaalvaardig;
 Je hebt een ruime interesse in audit, boekhouding
en financiën;
 Je beschikt over een wagen en rijbewijs;
 Je bent Nederlandstalig met een goede kennis van
zowel de Franse als de Engelse taal;
 Je kan goed overweg met MS-Office toepassingen;
 Je hebt een grondige kennis van de ISAstandaarden.

Aanbod
 Gezien de uitgebreidheid van ons cliënteel,
kom je in contact met interessante
ondernemingen en instellingen, zowel
Belgische als internationale, en dat in alle
sectoren;
 Je bent het eerste aanspreekpunt voor de
cliënten;
 Als middelgroot kantoor promoten we een
evenwichtige “work life balance”;
 Een competitieve remuneratie;
 Een permanente vorming wordt verzekerd.

Audit Manager
Als Audit Manager maak je deel uit van een dynamisch team van auditors die de controle uitoefenen bij
diverse ondernemingen en instellingen. Onder jouw supervisie evalueert het team bij de cliënten ter plaatse
de administratieve en boekhoudkundige organisatie en worden de financiële gegevens gecontroleerd. Door
je ervaring met de ISA standaarden kan je samen met de partner de auditstrategie vastleggen die je daarna
met het team uitrolt. Als manager ben je voor onze klanten een belangrijk aanspreekpunt bij wie zij terecht
kunnen voor waardevolle adviezen en aanbevelingen. Als de kans zich voordoet word je ook betrokken op
andere opdrachten zoals due diligence, interne audit en bijzondere wettelijke opdrachten.
Als manager draag je ook bij tot de algemene kantoororganisatie.

Waar kom je werken
Ben je toe aan een job in een stabiel en gezond bedrijf waar mooie
carrièremogelijkheden samengaan met een prettige werksfeer? Waar je
het gevoel hebt dat jij het verschil kan maken en de volledige
verantwoordelijkheid kan nemen over een Belgische of internationale
klant? Waar ondanks de drukte aandacht is voor persoonlijk contact met
collega’s en klanten?
Is dit het ogenblik om je carrière een nieuwe stimulans te geven? Met
nieuwe uitdagingen in een multidisciplinair team? Ben je bovendien een
gepassioneerd en getalenteerd persoon?
Stuur ons dan je cv en licht kort toe waarom je graag bij ons zou willen
werken.

