Functie informatie
Vacante functie

Audit ondersteuner

Introductie

Vanwege voortdurende groei is BKBO op zoek naar een medewerker die als audit
ondersteuner bij ons bedrijf aan de slag wil.

Standplaats

Tijdens de inwerkperiode in Vlijmen (vlakbij Den Bosch); daarna in principe
thuiswerkplek, waarbij BKBO bv alle faciliteiten levert. Je wordt ingewerkt door een
collega die hetzelfde werkt doet.
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Na afronding van een inwerkprogramma vraagt de auditondersteuner zelfstandig
bewijsmateriaal op voor standaard audits bij de auditee (aan de hand van
templates);
beoordeelt de auditondersteuner gericht het bewijsmateriaal;
kijkt de auditondersteuner in eerste instantie naar de kwaliteit en volledigheid,
communiceert met klanten over evt tekortkomingen;
interviewt de auditondersteuner de vertegenwoordigers van de auditee en maakt
daarvan aantekeningen in het auditdossier;
handelt de auditondersteuner de correspondentie (meestal per mail) af,
stelt de auditondersteuner bij gebleken deskundigheid conceptrapporten op,
verwerkt de reviewresultaten van de lead auditor en verstuurt de definitieve
rapportage.
Je gaat steeds ingewikkeldere audits uitvoeren.
Het is de bedoeling dat je uiteindelijk ook auditgesprekken voert met een groep
vertegenwoordigers van de auditee.
Je bouwt een langdurige vertrouwensrelatie op met onze klanten. Onze klanten zijn
o.a. ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen, sociale diensten, rijksoverheden,
provincies, woningcorporaties, belasting samenwerkingen, ICT shared service
centra en leveranciers.
BKBO is een klein bedrijf dus een hands-on mentaliteit waarbij je ook zaken
uitvoert die niet in je functie omschrijving staan, is echt een vereiste. Geen 9 tot
17.00 uur mentaliteit.
Onderdeel van de procedure is een persoonlijkheidstest (DISC profiel) die onze
samenwerkingspartner Ja-tegen-Nu verzorgt.
Verdere specialisatie is uiteraard mogelijk en wordt gestimuleerd.
Doorgroei naar auditor is mogelijk en gewenst.

Bedrijfsgegevens
Werkgever

BKBO bv

Adres

Voorstraat 20 5251 CP VLIJMEN

Toelichting

Zie site www.bkbo.nl voor klant en productportfolio. Veel van onze IT auditproducten
zijn jaarlijks terugkerend.

Onze klanten zijn veelal gemeenten, waterschappen, sociale diensten, software of
hostingsleveranciers, ministeries, belastingsamenwerkingen, ziekenhuizen en andere
zorginstellingen. We doen beveiligingsaudits, maar ook privacy audits en procesaudits.

Opleidingsvereisten
Functie niveau

HBO/bachelor WO

Taal

Nederlands (we werken uitsluitend in Nederland)
Schriftelijk: uitstekend
Mondeling: uitstekend

Competenties

Initiatief nemen, niet bang om iets uit eigen beweging te ondernemen, zonder
aansporing van iemand anders, in plaats van af te wachten. Het is van belang dat je
weet wat je niet weet en dat intern aan je collega’s vraagt.
Communiceren, de essentie in heldere taal overbrengen zodat deze begrepen wordt.
Besluitvaardigheid, keuzes maken, knopen doorhakken, beslissingen nemen. Ge
vergelijkt de werkelijkheid met een abstracte norm.
Resultaatgerichtheid, vooruitdenken, gedrag gericht op het realiseren van vooraf
gestelde doelen. Auditee wil weten waar ze aan toe zijn.
Omgaan met details, langdurige effectieve aandacht voor details.
Analytisch systematisch ontleden, onderzoeken en verbanden leggen tussen gegevens.
Elke audit is als een puzzel die je moet oplossen.
Organisatiebewustzijn, bij acties rekening houden met gevolgen voor de eigen
organisatie en/of de organisatie van de klant. Wij doen uitspraken over de veiligheid en
dat is niet niks.
Stresstolerantie, effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling
of tegenspel van auditee. Je moet in het belang van de zaak kunnen blijven reageren.
Integriteit, handhaven van sociale en ethische normen in het werk, ook als de
verleiding of druk groot is.
Loyaliteit, zich voegen naar het beleid en de belangen van de organisatie en de groep
waarvan men onderdeel uitmaakt. Loyaal zijn aan werkgever met in begrip van de
NOREA regels zonder de eigen professionaliteit te verliezen.
Affiniteit met IT is een vereiste. We doen IT audits dus je moet IT systemen en de
daarmee samenhangende processen interessant vinden.

Overige vaardigheden

Goede schriftelijke vaardigheden. Zelfstarter (uiteindelijk thuiswerken). Flexibel en
collegiaal. Communicatief sterk is en thuiswerken ambieert. Gedisciplineerd.
Representatief. Snel kunnen schakelen/anticiperen.
Hoewel BKBO een virtuele organisatie is waarbij iedereen thuis werkt, zoeken we toch
een teamspeler omdat de kwaliteit van onze auditproducten wordt bepaald door ieders
inbreng. Een fout van de een kan grote gevolgen hebben voor de ander.

Wij zijn een klein bedrijf en hechten veel waarde aan samenwerken en teamcohesie.
We zijn één team en dat willen we blijven. Wezullen je dus ook zeker heel veel helpen.
Eigen initiatief is zeker mogelijk en wordt op waarde geschat.
Bereidheid om te reizen tijdens het werk, aangezien onze klanten zich door het gehele
land bevinden.

Rijbewijs

Rijbewijs B is een must en beschikbaarheid van een eigen auto is een pré.

