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Smart decisions. Lasting value.
Vacature
Audit Manager – Health services (internal & external audit)
Antwerpen
Profiel
 Je bent master in de toegepaste economische
wetenschappen, handelswetenschappen, rechten
en/of houder van een soortgelijk diploma;
 Je hebt minstens 3 jaar relevante ervaring (als
externe auditor, als interne auditor of als finance
medewerker) in de health sector (ziekenhuizen of
andere zorginstellingen);
 Je kan zelfstandig dossiers aansturen;
 Je hebt een sterk analytisch inzicht;
 Je bent assertief, communicatie- en sociaalvaardig;
 Je bent Nederlandstalig met een goede kennis van
zowel de Franse als de Engelse taal;
 Je kan goed overweg met MS-Office toepassingen;

Aanbod
 Verdere ontplooiing als externe en interne
auditor in de health sector;
 Een aansturende rol binnen het audit team
“health”;
 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 waar
een uitdieping van kennis vereist is zowel in de
health sector als in de diverse wetgevingen die
bedrijfsrevisoren dienen toe te passen.

Audit Manager
Als Audit Manager maak je deel uit van een dynamisch team van auditors. De focus van je werkzaamheden
ligt in de health sector waar je in de eerste plaats werkzaamheden als externe auditor uitvoert. Samen met
de partner stel je een risicoanalyse en een auditplan op voor onze klanten. Je brengt samen met de andere
teamleden het auditplan ten uitvoer. Kennis van en ervaring in de health sector (ziekenhuizen en de
ruime zorgsector, waaronder ouderenzorg, ondersteuning personen met een handicap, jeugdhulp,…) of
de bereidheid deze op te bouwen zijn belangrijk voor deze functie. Vanuit je kennis van audit in deze
specifieke sectoren kan je ook binnen het eigen kantoor een actieve rol vervullen bij het verfijnen van de
auditmethodologie (interne en externe audit) met de mogelijkheid tot volwaardige
doorgroeimogelijkheden. Naast je rol als externe auditor kan je worden ingezet in de interne audit voor
ons kantoor binnen de health sector (ziekenhuizen en aanverwante sectoren).

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 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.

