SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Junior Risk Consultant
Bedrijfsnaam: BDO Belgium
Uiterste sollicitatiedatum: Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk
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Junior Risk Consultant
Omschrijving
Bij BDO Risk & Assurance Services (RAS) kom je als Junior Consultant terecht in een jong en dynamisch
team van specialisten in interne audit, IT audit, data privacy, risk management, forensics en data
analytics. Samen met je collega’s voer je projecten uit in deze domeinen bij KMO’s, (grote) internationale
en/of beursgenoteerde bedrijven.
Bij BDO zijn we momenteel op zoek naar een Risk Consultant, die net zijn afgestudeerd of binnenkort
afstuderen, en in september 2019 kunnen starten bij BDO.
Je verantwoordelijkheden
Als assistant voer je projecten uit onder begeleiding van meer senior collega’s. Naarmate je kennis en
ervaring groeit, groeien ook je taken en de mate waarin je die zelfstandig uitvoert. In de loop der jaren zal
je rol binnen BDO evolueren en zal je meer en meer verantwoordelijkheden en uitdagingen ervaren.
Hiervoor zal je steeds de nodige interne en externe opleidingsmogelijkheden krijgen en dit steeds
gecombineerd met dagdagelijkse ondersteuning van je meer senior collega’s. Je rol als adviseur, maar
tegelijkertijd ook coach en vertrouwenspersoon van de ondernemer komt steeds meer binnen handbereik.
Tot jouw projecten behoren o.a.:
•
•
•
•
•

Interne audits van bedrijfsprocessen (vb: aankoop, facturatie, stockbeheer, …);
IT audits van IT systemen en infrastructuur;
Nazicht van de interne controleomgeving binnen ondernemingen, evenals het adviseren van
aanbevelingen;
Documentatie van interne controle processen;
Adviesverlening omtrent data privacy.

Je profiel
•
•
•
•
•

Je studeert dit jaar af als master in toegepaste economische wetenschappen, bedrijfsbeheer of
bedrijfsinformatica;
Je bent sterk geïnteresseerd in de organisatie en bedrijfsprocessen van bedrijven;
Je hebt een basiskennis van informatica, en bent geïnteresseerd in de wijze waarop IT systemen de
bedrijfsprocessen van organisaties ondersteunen;
Kennis (spreken en schrijven) van het Nederlands, Frans en Engels is een must;
Je bezit een sterke motivatie en belangstelling aangevuld met een servicegerichte en enthousiaste
persoonlijkheid en bent een teamplayer.

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. Zodoende
kan je een carrière uitbouwen in functie van je eigen passies en interesses. Onze BDO Academy kan
hierbij de nodige ondersteuning bieden.
Aan de functie is een competitief vergoedingspakket verbonden, aangevuld met een pakket extralegale
voordelen (en firmawagen).
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