Ben je expert in procesoptimalisatie en in organisatiebeheersing? Dan is dit de job voor jou!
Audio werft een dynamische medewerker aan (M/V) met een sterke kennis van de principes van en
ervaring in organisatiebeheersing en procesoptimalisatie. Audio is een auditorganisatie die exclusief
audit- en adviesdiensten alsook begeleiding verstrekt aan Vlaamse steden, gemeenten en OCMW’s
en aan andere publieke organisaties op het lokale bestuursniveau. Onze klanten bieden hun
inwoners een breed dienstenpakket aan en staan voor grote uitdagingen. Meer dan ooit dienen ze
op een zeer efficiënte wijze een toekomstgericht dienstenpakket aan te bieden aan een brede groep
mensen. Audio levert nu diensten aan zowat 60 organisaties. Onze kerncompetenties zijn
beheerscontrole, risicobeheer en procesoptimalisatie, dit op organisatie, management en
operationeel niveau.
Wij werven op korte termijn een (ervaren) en dynamisch

Auditor
Jouw functie: je reikt de lokale besturen objectieve evaluaties aan en zeer oplossingsgerichte
adviezen of ondersteuning, die voor hen een concrete meerwaarde hebben op het vlak van
efficiëntie en effectiviteit, zonder de andere belangrijke elementen van interne controle uit het oog
te verliezen.
Jouw profiel: je hebt zowat tien jaar ervaring. Je hebt reeds sterke analyses gemaakt en/of
verbeterprojecten gerealiseerd en ook processen doorgelicht, bij voorkeur met de IIA-standaarden
als referentie, waarbij je de echte knelpunten en opportuniteiten in kaart gebracht hebt. Je werkt
zeer resultaatsgericht, je focus is de verbetering van werkprocessen en de inperking van de
belangrijkste risico’s. Je bent een teamspeler en communicatief, met respect voor onze klanten.
Zakelijke schriftelijke rapportering stelt voor jou geen problemen. Je werkt graag op een vrij
zelfstandige basis in een team van een zestal personen. Je hebt bij voorkeur een masterdiploma
bedrijfseconomie en een basisopleiding controleleer. Kennis en ervaring binnen een gemeente of
OCMW is een groot pluspunt. Een zakelijke houding, met respect voor deontologie en
confidentialiteit is belangrijk. Je kan minimaal zeer vlot om met courante MS-Office toepassingen. Je
bent bereid je veel te verplaatsen naar lokale besturen over heel Vlaanderen en beschikt over eigen
vervoer.
Aanbod
Wij bieden jou een voltijds contract van onbepaalde duur, een aangepast loonpakket en een soepele
werkregeling in een omgeving waar resultaatsgerichtheid, een open geest, professionaliteit, realisme
en idealisme samengaan. Onze kantoren zijn momenteel gevestigd in de Paviljoenstraat 9 te 1030
Brussel, op wandelafstand van het treinstation Brussel Noord.
Interesse?
Meer informatie over Audio vind je op www.audio-lokaal.be. Mail je sollicitatiebrief met motivatie
en CV naar erik.de.smedt@audio-lokaal.be, die je ook kan contacteren voor meer informatie over
deze vacature.
Enkel de kandidaten die op basis van hun CV het best beantwoorden aan het profiel worden
uitgenodigd voor de selectieproeven. Deze gaan door te Mechelen en bestaan uit een schriftelijke
proef en een mondelinge proef. Eventueel zijn aanvullende stappen in het selectieproces mogelijk.

