Omschrijving
Bij BDO-bedrijfsrevisoren kom je als Junior 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 auditwerkzaamheden en -adviezen
aan KMO's, (grote) internationale en/of beursgenoteerde bedrijven.
Bij BDO zijn we momenteel op zoek naar een aantal Junior Auditors, die net zijn afgestudeerd
of binnenkort afstuderen, en op 16 september 2019 kunnen starten bij BDO in Gent &
Roeselare.
Je verantwoordelijkheden
In de loop der jaren zal je rol binnen BDO evolueren en zal je meer en meer
verantwoordelijkheid en uitdagingen ervaren. Hiervoor zal je steeds de nodige interne en
externe opleidingsmogelijkheden krijgen en dit steeds gecombineerd met dagdagelijkse
ondersteuning van het auditteam waarin je terecht komt. Je rol als adviseur, maar tegelijkertijd
ook coach en vertrouwenspersoon van de ondernemer komt steeds meer binnen handbereik.
Tot jouw takenpakket behoren o.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Financiële audits (bv. statutair of naar aanleiding van beursintroductie)
Nazicht van de interne controleomgeving binnen ondernemingen, evenals het adviseren
van aanbevelingen
Controle van (geconsolideerde) jaarrekeningen
Assistentie bij het opstellen van de officiële (geconsolideerde) jaarrekening en de
fiscale aangifte
Controle van de economische en financiële informatie voor ondernemingsraden
Wettelijke opdrachten waaronder fusies en splitsingen, inbreng in natura...
Due diligence audits

Je profiel
•
•
•
•

Je bent net afgestudeerd als master of hebt 1 à 2 jaar ervaring
Je bezit een sterke motivatie en belangstelling, aangevuld met een servicegerichte en
enthousiaste persoonlijkheid en bent een teamplayer
Kennis (spreken en schrijven) van het Nederlands, Frans en Engels is een must
Kennis van de courante informatica-toepassingen is aangewezen

Ons aanbod
Binnen BDO kom je 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 BDO-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 BDO Academy kan
hierbij de nodige ondersteuning bieden.
Aan de functie is een competitief vergoedingspakket verbonden, aangevuld met een pakket
extralegale voordelen (en firmawagen).

