
 

Medewerker interne controle/audit  (0,8-1,0 fte)  

 

Vacaturenummer: Staf/01 

 

Wij zijn opzoek naar een enthousiaste medewerker interne controle, die risicoanalyses, 

audits en controles op de bedrijfsprocessen uitvoert. Je richt samen met de medewerkers 

kwaliteitszorg, de CISO en de privacy officer controlepunten in. Verder stel je jaarlijks een 

auditplan van de werkprocessen op, op basis van de risicoanalyses en toets je de kwaliteit 

van de werkprocessen aan dit plan. Je controleert of de systemen en de coderingen juist 

gebruikt worden en controleert op informatiebeveiliging, privacy en integriteit. Ook voer je 

controles uit op de juiste toepassing van verordeningen. Je toetst de effectiviteit en 

efficiency van de bedrijfsprocessen, de betrouwbaarheid van de informatievoorziening, de 

naleving van de wet- en regelgeving en interne verordeningen. Je bespreekt je bevindingen 

met het management en de controller en doet proactief voorstellen voor verbetering op 

het gebied van rechtmatigheid, risicomanagement, effectiviteit en efficiency. De komende 

jaren zal verder worden gewerkt aan het implementeren van een 

rechtmatigheidsverantwoording door de organisatie meer te betrekken bij de 

kwaliteitscontroles in de werkprocessen. 

  

Wat heb je te bieden? 

Om succesvol te zijn in deze functie beschik je over kennis van de werkprocessen en de 

daaraan gerelateerde wet- en regelgeving. Je hebt inzicht in het functioneren van een 

belastingorganisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen. Je hebt 

inzicht in bedrijfsprocessen en bijbehorende (behoefte aan) informatievoorziening. Tevens 

ben je vaardig in het analyseren van kritische ic-punten in de processen. Verder ben je 

zelfstandig en ook een goede prater. Je kan mensen overtuigen van verbeteringen. 

 

Waar ga je werken? 

Bij de Staf, team Advies en Ondersteuning werken 12 medewerkers. De Staf is 

verantwoordelijk voor de ondersteuning van de directeur en het management, voor de 

kwaliteitszorg van het belastingproces, bestuursadvisering, juridisch advies, facilitaire 

zaken, planning en control, personele zorg, financiële administratie en ICT. De focus is 

gericht op integrale aanpak en samenwerking binnen de organisatie. 

 

Waar kun je op rekenen? 

De RBG biedt een salaris dat afhankelijk is van leeftijd, opleiding en ervaring met een 

maximum van €4176,- bruto per maand (schaal 9). Naast het maandsalaris heb je ook 

een Individueel Keuze Budget (IKB) ter waarde van 21% van het salaris (inclusief 

vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dat budget kun je inzetten voor verschillende doelen, 

waaronder het kopen van verlof. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire 

arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, ruime opleidings- en 

thuiswerkmogelijkheden inclusief vergoeding van thuiswerkvoorzieningen.  

 

Meer weten? 

Neem dan contact op met Miranda van den Akker, medewerker interne controle audit,  

telefoon 06 14 28 12 12. 

 

Solliciteren? 

Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk 29 juni naar Rianne Hendrikx, HR adviseur  

email: rhendrikx@derbg.nl  

 

Deze vacature is ook intern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de RBG medewerker voorrang. 
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