Vereniging van publiek recht
onderworpen aan deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur

Vacature: auditor - consultant bij AUDIO
Functietitel: (senior) auditor / consultant
Organisatie: AUDIO – www.audio-lokaal.be
Activiteitendomein:
Audio is een ledenorganisatie die voor meer dan 70 lokale besturen interne audits
uitvoert en hen advies geeft m.b.t. hun organisatiestructuur, financieel beleid, risicoen procesbeheer. De leden zijn steden, gemeenten, OCMW’s en andere publieke
entiteiten op het lokale niveau (bv. zorgbedrijven).
Context:
Audio wenst een dynamische medewerker aan te werven met een goede kennis van
de principes van en ervaring in organisatiebeheer, procesoptimalisatie en
risicobeheer. Onze klanten staan voor grote uitdagingen. Meer dan ooit dienen ze
een toekomstgericht dienstenpakket aan te bieden aan een brede groep mensen.
Daarom moeten ze op organisatie-, management- en operationeel niveau efficiënt
en effectief functioneren. Als medewerker van Audio kan je hiertoe bijdragen.
Functiebeschrijving:
Op basis van een gesprek met vertegenwoordigers van een lokaal bestuur, stel je een
nota op die de opdracht en de doelstellingen scherp stelt. Na een onderzoek ter
plaatse, reik je de lokale besturen objectieve evaluaties aan en zeer oplossingsgerichte
aanbevelingen of adviezen. Deze moeten voor onze opdrachtgevers een concrete
meerwaarde hebben, zodat ze er snel mee aan de slag kunnen. De monitoring en het
respect voor de regelgeving verlies je hierbij niet uit het oog.
Profiel
Je hebt meerdere jaren praktijkervaring. Je hebt reeds sterke analyses gemaakt en/of
verbeterprojecten gerealiseerd en/of processen doorgelicht. Je kan de echte
knelpunten en opportuniteiten in kaart brengen. Je werkt zeer resultaatgericht, je
focus is de verbetering van processen, de inperking van de belangrijkste risico’s en de
optimalisering van de organisatiestructuren.
Je bent communicatief sterk, met respect voor onze klanten. Zakelijke schriftelijke
rapportering stelt voor jou geen probleem. Deontologie en confidentialiteit zijn zeer
belangrijk. Je werkt graag op een zelfstandige basis, waarbij je een teamspeler blijft in
een team van een zestal personen.
Je hebt bij voorkeur een masterdiploma. Een certificaat als auditor en kennis van of
ervaring binnen een gemeente of OCMW zijn pluspunten. Je bent bereid je
regelmatig te verplaatsen naar lokale besturen over heel Vlaanderen.
Taalvereiste: Nederlands.
Plaats van tewerkstelling: heel Vlaanderen
Werkregime: voltijds of 80%.
Verwachte startdatum: zo snel mogelijk.
Sollicitatieprocedure: stuur uw CV en motivatiebrief naar:
Luc Nouwen - Directeur Audio
luc.nouwen@audio-lokaal.be

Welzijnsvereniging Audio
Bischoffsheimlaan 1-8 – 1000 Brussel

info@audio-lokaal.be

Tel: 0472-500180
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