
Je staat in voor revisorale opdrachten bij KMO's.
Je bent actief betrokken bij de uitvoering van permanente wettelijke opdrachten zoals commissarismandaten en
éénmalige wettelijke opdrachten zoals inbrengen in natura, omzettingen en vereffeningen. 
Je ondersteunt de partners in het uitvoeren en opvolgen van de revisorale opdrachten.
Je werkt in teamverband en ter plaatse bij klanten.

Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma in een bedrijfseconomische richting. 
Je hebt reeds ervaring in een gelijkaardige functie.
Je bent integer, leergierig en gedreven.
Je bent sociaal, vlot in de omgang en communicatief.
Je beschikt over een goede kennis Nederlands, Frans en Engels.
Je werkt graag in teamverband maar kan ook zelfstandig werken.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Je komt terecht in een team waar een open communicatie centraal staat. 
Je krijgt een zeer gevarieerd takenpakket in een professionele en uitdagende werkomgeving.
Je kan rekenen op begeleiding en een ruim aanbod aan opleidingen (zowel intern als extern) om jouw kennis
verder uit te bouwen. 
Je krijgt bij ons de mogelijkheid tot stagebegeleiding indien je ambitie hebt om bedrijfsrevisor te worden (IBR).
Wij waken over een goede work-life balans.
Je krijgt de nodige autonomie en verantwoordelijkheid, maar kan ook steeds rekenen op de expertise van jouw
collega’s. 
Een competitief salarispakket met extralegale voordelen zoals 6 ADV dagen, groepsverzerkering,
hospitalisatieverzekering, eindejaarspremie, dagvergoeding, bedrijfswagen met tankkaart en een gsm
abonnement.

Bij VRC Bedrijfsrevisoren kijken wij uit naar een senior auditor die ons team extra kracht kan bijzetten voor het
kantoor te Roeselare!

VRC bestaat 25 jaar en is doorheen de jaren uitgegroeid tot 3 kantoren met 20 medewerkers.

HOE ZIET JOUW DAG ERUIT ALS AUDITOR?

WIE BEN JIJ? 

WAT MAG JIJ VERWACHTEN BIJ VRC?

WORD JIJ ONZE NIEUWE AUDITOR? 

Neem vrijblijvend contact op met onze HR Partner Laurien via sollicitaties@vrcbedrijfsrevisoren.be met jouw meest
recente CV.

SENIOR AUDITOR


