
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature 

Senior IT Audit 
 

Omschrijving 

Bij onze partner kom je als IT-Auditor terecht in een jong en dynamisch team van financieel en 

boekhoudkundig onderlegde medewerkers, managers en partners. Samen met dit 

team kan je bijdragen tot de (IT) auditwerkzaamheden en -adviezen aan KMO’s, (grote) 

internationale en/of beursgenoteerde bedrijven. Als ervaren IT-auditor kijk je door een IT-bril naar 

risicobeheersing: voor jou is IT geen doel op zich, maar het is een middel dat kan ingezet worden 

om prestaties, continuïteit en risicobeheersing bij ondernemingen te maximaliseren. 

 

Je verantwoordelijkheden 

- Als IT audit- senior ben je adviseur, maar tegelijkertijd ook coach en vertrouwenspersoon van de 
ondernemer: je zal projecten leiden en opvolgen, medewerkers begeleiden, rapporteren naar 
managers en eerste contactpersoon zijn voor de klant. 

- Tot jouw takenpakket behoren o.a.: 

o Het verzorgen van de audits van IT-omgevingen 

o Meewerken aan onderzoeken om te komen tot ISAE 3402 rapportages (“Third Party 
Assurance” (TPA) rapporten) 

o Het beoordelen van financiële en logistieke software gebruikt door klanten en de interne 
beheersing hiervan 

o Het ondersteunen van auditors bij het controleren van geautomatiseerde 
informatiesystemen 

o Het uitvoeren van complexe data analyses en proces mining als ondersteuning van de 
financiële audit, maar ook op vraag bij klanten 

o Ondersteuning bieden bij het voeren van financiële audits 

o Het adviseren van IT-auditgerelateerde vragen van controleteams en klanten 

o De verantwoordelijkheid over het gehele traject van klantenbegeleiding 

o Het verrichten van salesactiviteiten met name het detecteren van noden bij nieuwe klanten 
of bij prospecten die nog niet van IT-audit services gebruik maken 
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Vacature: Senior IT Audit 
 

 

Je profiel 

- Je hebt een opleiding als master (bijvoorbeeld in Toegepaste Economische Wetenschappen, 
Management, Handelsingenieur of Computerwetenschappen) en beschikt over 3 tot 5 jaar 
relevante achtergrond in IT-audit. 

- Je werkt op een georganiseerde en objectieve manier, beschikt over sterke communicatieve skills, 
houdt ervan om anderen te coachen, bent resultaatgericht en kan met duidelijke argumenten jouw 
advies staven. 

- Kennis (spreken en schrijven) van het Engels en Nederlands of Engels en Frans. 

- Kennis van de courante informatica-toepassingen is aangewezen, het bezitten van bepaalde 
certificaten zoals bv. COBIT, ITIL, CISA, Prince2, CIA, etc. zijn een plus. 

- Je hebt interesse in de nieuwste generatie software op basis van kunstmatige intelligentie, process 
mining en dashboarding. 

-  

Ons aanbod 

Je komt terecht in een professionele organisatie waarbij een pragmatische en persoonlijke 

aanpak centraal staat. De menselijke waarden worden niet uit het oog verloren: om werk en privé 

zo goed mogelijk in balans te houden is er de mogelijkheid om vanuit thuis te werken, vanuit het 

dichtstbijzijnde kantoor in je buurt of kan er flexibel omgegaan worden met het uurrooster. 

Daarnaast krijg je via onze “flexpool” de mogelijkheid om deel te nemen aan projecten van 

andere business lines. Zodoende kan je een carrière uitbouwen in functie van je eigen passies en 

interesses. Onze Academy kan hierbij de nodige ondersteuning bieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solliciteer nu 

info@pa-recruitment.be 0470/85.50.88 

www.pa-recruitment.be 
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