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Senior Audit  

Omschrijving 
 
Om de groei van onze business line Audit & Assurance te ondersteunen, zijn we op zoek naar een Senior Financiële 
Auditor. 

Als audit professional verleen je, onder supervisie van een manager, audit werkzaamheden en adviezen aan talrijke 
klanten (KMO’s, grote internationale en beursgenoteerde ondernemingen in diverse sectoren). Je rol bestaat erin 
projecten te leiden en op te volgen, medewerkers te begeleiden en te rapporteren naar managers. Daarenboven 
ben je de eerste contactpersoon voor de klant. 

Je bent verantwoordelijk voor de zelfstandige afhandeling van belangrijke dossiers op gebied van audit. Dit houdt 
onder andere het volgende in: 

 De uitvoering en coördinatie van financiële auditopdrachten voor diverse middelgrote en grote 
ondernemingen, inbegrepen de voorbereiding van de adviesbrieven en bespreking ervan met het 
management 

 Je bent verantwoordelijk voor, of draagt bij aan, het uitwerken van auditprogramma's, organisatie en 
planning van de audit, inclusief de besprekingen met de verschillende verantwoordelijken 

 Je controleert de economische en financiële informatie voor ondernemingsraden en bereid de 
formaliteiten voor Ondernemingsraad, Algemene Vergadering... van je cliënten voor 

 Je geeft permanente adviesverlening betreffende de administratieve organisatie, de procedures van 
interne controle en controles in de verschillende filialen 

 Je geeft assistentie bij het opstellen van de officiële (geconsolideerde) jaarrekening, de fiscale aangifte, 
wettelijke opdrachten waaronder fusies en splitsingen, inbreng in natura en due diligence audits 

 Om steeds te streven naar een zo efficiënt mogelijke werking volg je als auditor de nieuwe technologieën 
op de voet. Onze Academy staat borg voor het verder aanscherpen van je vakkennis, aangevuld met 
mogelijkheden tot externe vorming. 

Je profiel 

 Hogere economische opleiding - Licentiaat TEW, handelswetenschappen of handelsingenieur, eventueel 
aangevuld met een postuniversitair diploma in een financieel-economische richting 

 Minimum 2 jaar professionele auditervaring 

 Kennis (spreken en schrijven) van het Nederlands, Frans en Engels 

 Goede informaticakennis (o.a. MS-Office toepassingen) 

 Bedrijfsrevisor of stagiair Bedrijfsrevisor 

 Sterke motivatie en belangstelling aangevuld met een servicegerichte en enthousiaste persoonlijkheid 

 Sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden 

 Goede leidinggevende vaardigheden 

 Dynamische en sterke persoonlijkheid 

 Proactief en zelfstandig 

 Sterke bedrijfsoriëntatie 

 Potentieel om door te groeien 
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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. 

 Aan de functie is een competitief vergoedingspakket verbonden, aangevuld met een pakket extralegale 
voordelen (en firmawagen). 

 

 
Indien u zich hierin kunt terugvinden , aarzel dan zeker niet uw cv en motivatiebrief door te mailen naar 
Dhr.Michael Degeest : michael@pa-recruitment.be 
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