Internal Auditor

De Kersten Groep is een fascinerende en dynamische Groep van bedrijven met 21
werkmaatschappijen die goederen en diensten verlenen in verschillende sectoren zoals de
energiesector, industriële apparatuur, bouw & constructie, handel, horeca, autoverkoop en
de zorgsector.

Voor de Internal Audit Department van de Kersten Holding zijn wij op zoek naar een ervaren
en gedreven:

Junior Internal Auditor (m/v)
Functieomschrijving:
De Junior Internal Auditor is verantwoordelijk voor het uitvoeren van audit opdrachten overeenkomstig het
goedgekeurde Internal Audit werkplan.

Functie-inhoud:
•
•
•
•
•

Auditopdrachten uitvoeren en regelmatig feedback geven aan de Senior Internal Auditor over de
status van de audit opdrachten;
Participeren in speciale projecten en opdrachten, alsook bijdragen aan het proces van de
auditplanning;
Bijdragen aan het identificeren, analyseren en beoordelen van risico’s;
Audits uitvoeren overeenkomstig de richtlijnen van de audit strategie, toetsen van de werking van
interne controles en het analyseren en verzamelen van relevante informatie;
Auditverslag opstellen en auditbevindingen bespreken met het middel management.

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde Bachelor opleiding studierichting Bedrijfskunde, Accountancy, Accounting
Auditing/Controlling of een gelijkwaardige opleiding;
Minimaal 2 jaren werkervaring in Auditing/controlling/ accounting of op aanverwant vakgebied
Aantoonbare kennis van IT-systemen en standaard MS Office-toepassingen;
Het vermogen om problemen te identificeren, bevindingen te formuleren, conclusies te trekken en
aanbevelingen te doen;
Vaardig in het maken van verslagen en effectieve mondelinge communicatie;
Goede interpersoonlijke vaardigheden en het vermogen om effectieve werkrelaties met het middel
management te ontwikkelen en te onderhouden;
Zelfstandig kunnen werken;
Kennis van en ervaring hebben met de toepassing van Audit standaarden (IIA), International
Financial Reporting Standards (IFRS) en het raamwerk voor Enterprise Risk Management (COSO &
ISO 31000);
Bereid zijn om de ontwikkelingen op auditgebied bij te houden en continue te leren.

Wij bieden:
•
•
•
•

Een goed salaris in overeenstemming met kennis en ervaring;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
Een prettige werkomgeving;
Ruime ontwikkelingsmogelijkheden.

Geïnteresseerd en voldoet u aan de vereisten?
Stuur je sollicitatiebrief met cv tot uiterlijk 28 oktober 2022 naar: humanresources@kersten.sr t.a.v. de
afdeling Human Resources.

