Interne Auditor (m/v/x)
Voltijds contract – contract van onbepaalde duur

De Landsbond van Liberale Mutualiteiten is de koepel van de liberale ziekenfondsen. Om onze
interne werking te versterken zoeken wij momenteel een interne auditor.

Wat jij (graag!)doet als interne auditor

De dienst interne audit in de Landsbond van Liberale Mutualiteiten is een autonome dienst, die
optreedt per delegatie en voor rekening van de effectieve directie van de landsbond. In deze
functie licht u de operationele en financiële processen door. Op basis van uw bevindingen stelt
u samen met uw collega’s rapporten op om de efficiëntie te verbeten. Deze situeren een
probleem, beschrijven de vastgestelde situaties en formuleren zonodig aanbevelingen om te
komen tot een beter resultaat op gebied van de financiële en operationele procedures en hun
aanpassing aan de wettelijke en reglementaire beschikkingen .

Je profiel








De functie vereist minimum een bachelor diploma in financiële, economische of
juridische richting (of gelijkwaardig door ervaring).
Je bent Nederlandstalig met een goede kennis van het Frans.
Het Microsoft Office pakket heeft geen geheimen meer voor jou.
Je bent assertief, contactvaardig en een echte teamspeler.
Je beschikt over de nodige integriteit.
Je bent analytisch ingesteld en beschikt over een vlotte pen.
Het beschikken over een rijbewijs B is een pluspunt.

Aanbod
 Je werkt in een voltijdse 36-uren week. Ons glijdend uurrooster in combinatie met een




aantrekkelijke vakantieregeling zorgt voor een evenwicht tussen werk en vrije tijd. Op
geregelde tijdstippen kan je van thuis uit werken.
Voltijds contract van onbepaalde duur in een stabiele werkomgeving.
Je krijgt aantrekkelijke extralegale voordelen: maaltijdcheques, een groeps- en
hospitalisatieverzekering, Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer +
parkeermogelijkheid,…
Voornaamste plaats van tewerkstelling: Brussel (Halte Louiza).

Spreekt deze vacature van interne auditor je aan?
Stuur uw motivatiebrief en cv naar:
Landsbond van Liberale Mutualiteiten
Peter Christiaens
Personeelsdienst
Livornostraat 25
1050 Brussel
of via e-mail: jobs@mut400.be

