Interne auditor
Heb jij een passie voor interne audit?
ZNA zoekt een voltijds Interne auditor voor de afdeling Interne Audit.
Werken voor ZNA is deel uitmaken van een vooruitstrevend netwerk van 9 ziekenhuizen, 2
medische centra en een woonzorgcentrum in de regio Antwerpen. Bij ons word je uitgedaagd om
je te ontwikkelen tot professional in jouw vakgebied. Kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg staan
centraal. Als medewerker kan je mee je schouders zetten onder ambitieuze projecten, zoals het
nieuwbouw ziekenhuis ZNA Cadix, de uitbouw van de samenwerking met GZA Ziekenhuizen,
Elektronisch Patiëntendossier, … Samen met 6000 ZNA-collega’s gaan we voor een klantgerichte
aanpak in een innovatieve omgeving waarin je dagelijks van elkaar leert en samen groeit.
Jouw uitdaging:
Realiseren van de interne audit strategie en methodologie
Je ontwikkelt mee het auditplan en de auditscope (risico gebaseerd), en zorgt voor de uitvoering
ervan. Je rapporteert in overleg met de directeur Risk, Compliance & Audit op een gestructureerde
manier over de verbeterpunten aan de CEO, alsook rechtstreeks aan het Auditcomité.
Je waakt erover dat je deze taken strikt onafhankelijk en op objectieve wijze uitvoert met integriteit
als leidraad.
Procesanalyse- en optimalisatie
Als interne auditor ga je na of de processen met betrekking tot een bepaald domein terdege
georganiseerd zijn en of de vooropgestelde procedures en controles aanwezig zijn. Je evalueert de
diverse facetten van de werking van het interne controlesysteem. Je identificeert de knelpunten,
stelt concrete verbeterplannen voor en stelt samen met de organisatie een implementatieplan van
de verbeterpunten op. Je vaststellingen en aanbevelingen rapporteer je middels een auditrapport
aan het Auditcomité.
Samenwerking met andere (controle)functies
Je streeft in je werk naar een naadloze samenwerking tussen de verschillende betrokken afdelingen.
Je bouwt lange termijn relaties op met controlefuncties, interne (management, uitvoerenden, en
Auditcomité) en externe (revisor en dergelijke) stakeholders.
Kwalitatieve rapporten
Je verzekert de kwaliteit van de werkpapieren en auditrapporten volgens de standaarden van het
beroep.
Assistentie van de externe auditors

Je begeleidt de extern aangestelde revisor bij de uitvoering van de interim audit. Je bouwt samen
de relatie met de revisor verder uit.
Jouw troeven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je behaalde een Master diploma.
Je hebt minimum 4 à 5 jaar ervaring als auditor, bij voorkeur in interne audit in een complexe
omgeving.
Je werkt gestructureerd en hebt een groot analyse- en synthesevermogen. Hierbij kan je als geen
ander detail van essentie onderscheiden.
Je bent pragmatisch ingesteld en resultaatgericht.
Jouw kritische geest stelt bestaande processen steeds in vraag, voortdurend op zoek naar
verbetering.
Je beschikt over een goede kennis van ondersteunende ICT-pakketten (bv. SAP) en bent
vertrouwd met het rapporteren van auditwerkzaamheden.
Je bent stressbestendig en kan goed om met deadlines.
Je kan zelfstandig werken en bent proactief in het uitdenken van oplossingen.
Je kan discreet omgaan met bedrijfsinformatie. Integriteit draag je hoog in het vaandel.
Je bent een uitstekend communicator, gericht op integratie van verschillende domeinen tot één
samenwerkend geheel.
Je herkent jezelf in de ZNA-kernwaarden: met jouw klantgerichte en positieve ingesteldheid
hou je mee onze reputatie hoog. Je handelt op een respectvolle manier, bent gemotiveerd en
betrokken in jouw werk. Daarbij ben je kostenbewust en resultaatgericht.

Dit mag je van ons verwachten:
Locatie: ZNA Sint-Elisabeth in Antwerpen, maar je werkt overkoepelend binnen ZNA
Afdeling: Audit, Risk & Compliance
Jobtime: 100% (38 uur/week)
Contract: onbepaalde duur
ZNA biedt jou een boeiend en aangenaam werkklimaat, waar leren en ontwikkelen centraal staat.
Met erkenning en ondersteuning van jouw ambities, inbreng en creativiteit krijg je de kans om
jezelf verder te ontwikkelen en door te groeien naar een management positie. We zorgen voor
een evenwichtig loonpakket arbeidsvoorwaarden, waaronder maaltijdcheques, een
hospitalisatieverzekering, terugbetaling woon-werkverkeer (op basis van sociaal abonnement) en
gratis aansluiting bij de ZNA Club met tal van personeelsvoordelen. Maar dat is lang niet alles!
Ontdek alle voordelen van een job op de ZNA-website, want wij leggen je als medewerker graag in
de watten.
Nog vragen?

Info over de wervingsprocedure? Contacteer Natasha Pavlova, HR specialist op 03 234 45 80.
Meer weten over de functie? Contacteer Isabel Derison, Directeur Risk, Compliance & Audit ZNA,
op 0476 940 890.
Vacaturenummer: 7138

