
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel zoekt: 
 

1 onafhankelijke deskundige voor zijn Auditcomité (M/V/X) 
 
 

Context   
 
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is het belangrijkste instrument van de Brusselse Regering in 
de uitvoering van haar beleid dat op een coherente, efficiënte en transparante manier wordt voorbereid 
en uitgevoerd. De opdrachten raken alle spelers die deelnemen aan het maatschappelijke leven: 
burgers, werknemers, bedrijven, verenigingen en besturen. 
 
De opdrachten en verantwoordelijkheden van het Auditcomité van de Gewestelijke Overheidsdienst 
Brussel staan beschreven in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 april 2003 
tot organisatie van de interne audit in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BS van 9 
mei 2003). 
 
 

Uw opdrachten 
 
Als lid van het Auditcomité onderzoekt u de auditverslagen en de activiteitenverslagen van de interne 
audit en maakt hierover een jaarverslag aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en aan de 
Directieraad van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Het Auditcomité formuleert adviezen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over het interne 
controlesysteem, meer bepaald met betrekking tot: 

- efficiënt en doelgericht risicobeheer; 
- de betrouwbaarheid van de financiële en beheersverslagen; 
- de conformiteit met de wetten, ordonnanties en andere regelgeving, alsook met de richtlijnen 

van de betrokken overheden; 
- de efficiënte en doelgerichte werking van de diensten; 

- de bescherming van de activa. 
 
Het auditcomité vergadert minstens tweemaal per jaar. 
 
 

Uw profiel:  
 
Als onafhankelijke deskundige van het Auditcomité heeft u: 
 

- een universitair diploma; 

- minimum 5 jaar ervaring inzake interne audit; 

- ervaring/competenties inzake interne controle en risicobeheer (bewijzen in de 
kandidatuurstelling vermelden); 

- een volledig onafhankelijke positie ten opzichte van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel ; 

- volledige rechten als staatsburger. 
 
Daarnaast wordt onderstaande kennis en/of ervaring beschouwd als een troef voor het mandaat: 

- ervaring als verantwoordelijke van een dienst Interne audit; 

- kennis van / ervaring met de overheidssector; 

- kennis van / ervaring met materies m.b.t. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
 
Een specifiek certificaat of diploma m.b.t. audit vormt eveneens een troef. 

 
 

Ons aanbod 
 



Een mandaat van vijf jaar.  Dit mandaat kan door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering verlengd 
worden voor één enkele en nieuwe periode van vijf jaar. 
 
Een vergoeding van 800 euro (aan index 100) wordt per vergadering toegekend.   
 
 

Hoe postuleren 
 
Stuur uw gemotiveerde kandidatuur vergezeld van een uitgebreid CV per email naar de Directie Interne 
Audit op het e-mailadres: audit@gob.brussels, uiterlijk op 22 november 2020. De laattijdig ontvangen 
kandidaturen zullen niet in overweging genomen worden. 
 
Voor meer informatie over deze functie kunnen worden bekomen worden bij de heer Bart De Bondt 
(02/800.36.07) – bdebondt@gob.brussels. 
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