Omschrijving
Bij BDO-bedrijfsrevisoren kom je als Junior IT Auditor Audit 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.
Bij BDO zijn we momenteel op zoek naar Junior IT Auditors, die net zijn afgestudeerd of
binnenkort afstuderen, en op 16 september 2019 kunnen starten bij BDO.
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.:
•
•
•
•
•
•

Het mee verzorgen van de audits van IT-omgevingen van BDO-klanten
Meewerken aan onderzoeken om te komen tot een onafhankelijk servicecontrole
rapport (ISAE3402) ISAE 3402 rapportages (“Third Party Assurance” (TPA) rapporten)
Het beoordelen van financiële en logistieke software gebruikt door klanten
Het ondersteunen van auditors bij het controleren van geautomatiseerde
informatiesystemen
Het uitvoeren van data analyses en proces mining als ondersteuning van de financiële
audit
Ondersteuning bieden bij het voeren van financiële audits

Je profiel
•
•
•
•
•
•

Je bent net afgestudeerd als master (bijvoorbeeld in Toegepaste Economische
Wetenschappen, Management, Handelsingenieur of Computerwetenschappen) of hebt
1 à 2 jaar relevante ervaring
Je hebt ofwel een eerder economische achtergrond met een grote interesse in ITtoepassingen en data-analyse OF je hebt een achtergrond in IT aangevuld met een
bijkomende economische opleiding
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 en Engel of Frans en Engels.
Kennis van de courante informatica-toepassingen is aangewezen
Je hebt interesse in de nieuwste generatie software op basis van kunstmatige
intelligentie, process mining en dashboarding

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.

