Vacature Interne Auditor

Teaser:
Welke processen en controlemechanismen gebruiken wij bij Baloise? Welke systemen?
Hoe zit de verzekeringswereld in elkaar?
We zijn op zoek naar een interne auditor die een globaal inzicht wil verwerven in
het businessmodel van Baloise en die de bestaande governance en processen in
vraag kan stellen, terwijl hij/zij zich tegelijkertijd concentreert op de belangrijkste
risico's voor de maatschappij.

Functieomschrijving:
De afdeling Interne Audit bestaat uit een team van 4 personen, in deze rol zal je
rechtstreeks rapporteren aan de Directeur Interne Audit.
De afdeling Interne Audit levert onafhankelijke en objectieve controle('assurancediensten') en adviesdiensten die gericht zijn op het creëren van
toegevoegde waarde en het verbeteren van de operationele processen. Ze
ondersteunt de organisatie bij de realisatie van haar doelstellingen doordat ze met
een systematische en doelgerichte aanpak de kwaliteit en de doeltreffendheid van de
interne controle, het risicobeheer en de systemen en processen evalueert en ze helpt
te verbeteren.
Kerntaken:
•

Je analyseert en evalueert de kwaliteit van onze interne controle-omgeving.
Hoe kan het (nog) beter? Jij doet verbetervoorstellen.

•

Je bent verantwoordelijk voor planning, leiding en doorvoering van
auditopdrachten doorheen de verschillende afdelingen van Balosie. Hieronder
vallen taken zoals het opstellen van een auditplanning op basis van een
risicoanalyse van de ondernemingsprocessen; informatie verzamelen over het
te auditeren domein in samenwerking met de betrokken
domeinverantwoordelijken; evalueren van interne controle, processen en
procedures volgens interne afspraken, wettelijke en reglementaire (NBB)
voorschriften en internationale auditstandaarden; identificeren van tekorten in
de interne controle; opmaken van auditrapporten over de vaststellingen incl.
formuleren van aanbevelingen.
Je zal de Directeur Interne Audit ondersteunen in het bereiken van de
afdelingsdoelstellingen. Bijvoorbeeld: Ondersteuning in het IA Risk
Assessment ter bepaling van de strategische prioriteiten, de risicodomeinen

•

•

•

en het audit-jaarprogramma; onderhouden van een netwerk binnen het
bedrijf door regelmatige contacten met de diverse afdelingen.
Je werkt mee aan businessprojecten om bij aanvang proactief aanbevelingen
te formuleren voor de implementatie van effectieve en efficiënte interne
controlesystemen.
Je analyseert en evalueert de kwaliteit van onze interne controle-omgeving
en doet verbetervoorstellen

Wat breng jij mee?
•
•
•

Je hebt minstens een masterdiploma in een economische richting en
een eerste werkervaring binnen audit.
Je hebt een CIA-titel of bent bereid om die te behalen.
Een praktische kennis van het Nederlands, het Frans-en het Engels, zowel
mondeling als schriftelijk.

•

Je bent een teamspeler die houdt van een professionele, kwaliteit-, resultaaten klantgerichte aanpak.

•

Je blinkt uit in analytische, technische en communicatieve vaardigheden
(zowel schriftelijk als mondeling).

•

Je hebt Project Management-vaardigheden.

Please send your application to angelique.desmedt@baloise.be

