
Ministerie van Financien

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financien gaat over meer dan cijfers en geld alieen Het

gaat over mensen zoais jij en ik Mensen met verwachtingen zorgen vragen dromen en

piannen We rekenen bijvoorbeeld aliemaai op financiering voor goede zorg en goed

onderwijs Op duideiijkheid over beiastingtarieven en op betrouwbare banken en

verzekeraars in Nederiand en daarbuiten En we rekenen aliemaai op duideiijkheid over

exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming

Het ministerie van Financien luistert naar wat er speeit in de samenieving van vandaag
en heeft aandacht voor hoe Nederianders hun toekomst zien Met die kennis en inzichten

ieggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste

verbindingen en brengen we Nederland verder We zorgen ervoordat Nederland en onze

economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen Op alle

fronten Dat gaat niet vanzelf En natuurlijk is daar ook geld voor nodig Dat geld

brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen en verdeelt de overheid over zaken

die we als samenieving belangrijk vinden Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt
en worden ingegrepen als dat nodig is Om ons land financieel gezond te houden moet

onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor

iedereen vandaag morgen en daarna Samen werken we aan een financieel gezond
Nederland

Onze kernwaarden integer deskundig duidelijk durf en samenwerken zijn leidend voor

ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal waarmee we onderling bespreekbaar
maken wat we doen en hoe we dat doen

Lees meer over het ministerie van Financien op

httDs www riik50verheid nl mini5teries ministerie van financien oraanisatie

Auditdienst Rijk sector EU

De Auditdienst Rijk ADR is de onafhankelijke interne auditdienst van de Rijksoverheid
In opdracht van alle ministeries helpt de ADR de overheid nog beter te functioneren Niet

alieen door het uitvoeren van onderzoeken het geven van een onafhankelijk oordeel of

het presenteren van bevindingen Maar ook door het delen van best practices en door

departementen met elkaar in verbinding te brengen Wij tellen ruim zeshonderd

medewerkers met diverse achtergronden zoais accountancy bestuurskunde psychologie
en kunstmatige intelligentie Ongeveer 60 van de auditors werkt in de financial audit

het overige deel als IT auditor operational auditor of auditor EU fondsen

Voor meer informatie over de ADR kun je terecht op

https www riiksoverheid nl onderwerDen riiksoverheid auditbeleid auditdiensten

Bijzonderheden

• We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financien en zichzelf

volledig kan ontwikkelen Want samen werken aan een financieel gezond
Nederland is waar we voor staan Dit doen we vanuit verschillende perspectieven

achtergronden en inzichten omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot
Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond leeftijd arbeidsvermogen
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gender of seksuele voorkeur Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de

behoeften uit onze samenleving

Draag ji] graag bij aan een financieel gezond Nederland Je bent van harte

welkom Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen Maar we staan ook

open voor andere vornnen zoals een video met bijgevoegd je cv of presentatie
sollicitatie in PowerPoint In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in

een pdf of Word bestand Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken

Vanwege de coronamaatregelen voeren we sollicitatiegesprekken voorlopig

digitaal
De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring
Het gaat om een functie van 36 uur per week Een parttime werkweek van vier

dagen is ook bespreekbaar
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Trainee financial audit

Standplaats Den Haag

Een baan met impact Reken maar De controles die je uitvoert op

onderwerpen zie je continu terug in de maatschappij Denk bijvoorbeeid aan de

controie van de miijarden die worden uitgegeven aan onderwijs Daarbij gaat
bet eigeniijk over de duizenden schoien en docenten die onderwijs verzorgen in

bij de Auditdienst RijkNederiand 5 1 2 e

Een tweejarig opleidingsprogramma dat door de Auditdienst Rijk is opgezet voor wo ers

en hbo ers dat is het Financial Audit Traineeship in Den Haag in een notendop Wil jij je

specialiseren in het vakgebied van accountancy binnen het Rijk Dan is dit het

traineeship voor jou

Jij richt je op de controles van uitgaven en ontvangsten binnen de gehele Rijksoverheid
Met een kritische en analytische blik pak je deze uitdaging met beide handen aan Dit

doe je samen met coliega s die gespecialiseerd zijn in operational auditing IT auditing
en of data analyse Naast je werk voig je een post master tot registeraccountant

Een gevarieerde functie Nou en ofl De controles varieren van gehele ministeries tot

agentschappen Zo richt jij je het ene moment op de jaarrekening van Rijkswaterstaat en

het volgende moment op aile inkoop van beademingsapparatuur of mondkapjes bij het

ministerie van Voiksgezondheid Weizijn en Sport Daarnaast voeren we ook controies uit

op de Europese fondsen

Samen met een team van ervaren financial auditors IT auditors en data analisten doe je
onderzoek naar relevante processen zoals subsidies inkopen en betalingen en de

getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening Hierbij onderhoud je actief

contacten met je klanten voor het verkrijgen van de noodzakeiijke informatie Jouw

bevindingen deei je uiteraard met jouw team om mogelijke vervoigstappen te bespreken

Traineeship

Het traineeship start in September 2021 maar eerder starten behoort tot de

mogelijkheden Je neemt deei aan het traineeship mettwintig andere trainees Hierbij
richt een deei zich op andere disciplines zoals operational en IT auditing Tijdens het

traineeship voer je opdrachten uit bij verschillende opdrachtgevers die betrekking hebben

op diverse onderwerpen Kijk voor meer informatie over het traineeship op

www werkenvoornederland nl starters audit traineeship

Kortom dit traineeship is een mooie start voor jou om het vak accountancy te

doorgronden zowel in de praktijk als op theoretisch viak

Wat hebben wij jou te bieden

• een combinatie van werken en ieren zodat jij je in twee jaar tijd kan ontwikkeien

tot een rijksbreed inzetbare Financial Auditor startend accountant

• een post master Accountancy die jou voorbereid om in de toekomst

Registeraccountant RA te worden Deze opieiding wordt volledig door ons

betaald

• een aanvuliend opleidingsprogramma gericht op persooniijke ontwikkeling kennis

en vaardigheden
• een intensieve begeieiding en coaching door zeer ervaren coliega s

• verschillende uitdagende opdrachten verspreid over de hele Rijksoverheid
• een prima startsalaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
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• een informele en toch zakelijke werkomgeving waarin we respectvol met elkaar

om gaan

• een ontzettend leuke en gezellige traineegroep waar je veel mee gaat beleven

Wil je Never eerst eens praten over jouw toekomstige werkzaamheden Neem dan voor

meer informatie contact op met onze traineecodrdinator

5 1 2 e

via 06 5 12 65 1 2 6

Functie eisen

• Je hebt uiterlijk op 1 September 2021 je master of bachelor accountancy of

bedrijfseconomie afgerond
• Je bent gemotiveerd om een studie te combineren met werk

Herken jij jezelf ook hierin

Je bent enorm leergierig wilt bij vraagstukken de onderste steen boven krijgen en hecht

er waarde aan om risico s bloot te leggen Ook vind je het plezierig en zinvol om relaties

op te bouwen Verder gaat samenwerken je goed af En bovenal wil je investeren in je
toekomst en bijdragen aan het algemeen belang

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget IKB Het IKB bestaat uit geld
16 37 van je brutojaarsalaris en tijd Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou
passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen Je kunt er

bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer

jij dat wenst Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan

fiscaalvriendelijke doelen De Rijksoverheid hecht sterkaan persoonlijke groei en

loopbaanontwikkeling en biedt daarvoortal van mogelijkheden Tot de secundaire

arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten bedrijfsfitness

volledige vergoeding van je ov reiskosten woon werkverkeer en gedeeltelijk betaald

ouderschapsverlof

Ministerie van Financien

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financien gaat over meer dan cijfers en geld alleen Het

gaat over mensen zoals jij en ik Mensen met verwachtingen zorgen vragen dromen en

plannen We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed

onderwijs Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en

verzekeraars in Nederland en daarbuiten En we rekenen allemaal op duidelijkheid over

exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming

Het ministerie van Financien luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag
en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien Met die kennis en inzichten

leggen we samen met andere ministeries en binnen ons Internationale netwerk de juiste

verbindingen en brengen we Nederland verder We zorgen ervoordat Nederland en onze

economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen Op alle

fronten Dat gaat niet vanzelf En natuurlijk is daar ook geld voor nodig Dat geld

brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen en verdeelt de overheid over zaken

die we als samenleving belangrijk vinden Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt
en worden ingegrepen als dat nodig is Om ons land financieel gezond te houden moet

onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien
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Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor

iedereen vandaag morgen en daarna Samen werken we aan een financieel gezond
Nederland

Onze kernwaarden integer deskundig duidelijk durf en samenwerken zijn leidend voor

ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal waarmee we onderling bespreekbaar
maken wat we doen en hoe we dat doen

Lees meer over het ministerie van Financien op

https www ri1ksoverheid nl ministerie5 ministerie van financien Qraanisatie

Auditdienst Rijk Audit Traineeship

Wie is de Auditdienst Rijk
De Auditdienst Rijk ADR is de onafhankelijke interne auditdienst van de Rijksoverheid
In opdracht van alle ministeries helpen we de overheid nog beterte functioneren Dit

doen we niet alleen door het uitvoeren van onderzoeken en het geven van een

onafhankelijk oordeel of het presenteren van bevindingen Maar ook door het delen van

best practices en door departementen met elkaar in verbinding te brengen

De ADR bestaat uit ruim zeshonderd medewerkers met diverse achtergronden zoals

accountancy bestuurskunde psychologie en kunstmatige intelligentie Ongeveer 60

van de auditors is werkzaam in de financial audit Het overige deel werkt als IT of

operational auditor Kijk voor meer informatie over de Auditdienst Rijk op

www rijksoverheid nl onderwerpen rijksoverheid auditbeleid auditdiensten

Bijzonderheden

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financien en zichzelf

volledig kan ontwikkelen Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is

waar we voor staan Dit doen we vanuit verschillende perspectieven achtergronden en

inzichten omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot Iedereen is welkom

ongeacht culturele achtergrond leeftijd arbeidsvermogen gender of seksuele voorkeur

Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving

• Graag ontvangen we je brief en cv in een Word of pdf bestand

• Tijdens de openstelling van de vacature vinden ook gesprekken plaats Hierdoor

kan het zijn dat de vacature eerder wordt gesloten dan de aangegeven

openstellingstermijn We vragen je dus niet tot het laatste moment te wachten

met solliciteren

• De selectieprocedure bestaat uit een online assessment twee gesprekken en een

arbeidsvoorwaardengesprek
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Auditor EU fondsen

Functieomschrijving

Ik lever een bijdrage aan een slagvaardige Europese Unie

Dagelijks zet ik mij in voor de ontwikkeling van Nederland en Europa Ja daar krijg Ik

energie vani Mijn job is veelzijdig uitdagend en leerzaam De projecten werkzaamheden

en organisaties die ik onderzoek zijn heel verschillend de ene keer verdiep ik me in het

Europese subsidiebeheer en de andere keer voer ik een staatssteun analyse uit

]bij de Auditdienst Rijk

De wereld om ons been verandert en dus beweegt de Auditdienst Rijk mee Wij werken

voor de Rijksoverheid en de Europese Commissie en dat maakt het werken voor de

Auditdienst Rijk zo bijzonder

De sector EU binnen de ADR is gericht op de uitvoering van audits van Europese

geldstromen met name de subsidies en haar onderliggende systemen

Als auditor EU fondsen ben je verantwoordelijk voor de controle van een breed scala aan

projecten en de achterliggende management en controlesystemen Je werkt vanuit Den

Haag of Utrecht

Wat betekent dat voor jou in de praktijk

In jouw functie controleer je projecten bij bedrijven organisaties uit de landbouw en

visserijsector de overheid Rijk provincies en gemeentes en instellingen die

overheidstaken uitvoeren zoals gevangenissen en scholen Tijdens deze controles krijg

je te maken met een grote variatie aan thema s waaronder de innovatie van

hoogwaardige scanapparatuur voor ziekenhuizen het opieiden van werklozen ter

vergroting van hun arbeidsmarktperspectief en het verstrekken van steun aan boeren op

grond van oppervlakteberekeningen met behulp van satellietbeelden

Daarnaast controleer je de subsidieverstrekkers over diverse aspecten van de

management en controlesystemen zoals de aanpak van fraude de verbetering van de

IT omgeving en de effectiviteit en efficiency van de subsidieprocessen Hierover breng je
ook advies uit

5 1 2 e

Kortom jij controleert bij ons verschillende EU subsidieprojecten met een gezonde dosis

nieuwsgierigheid en zelfstandigheid Hierbij draai je vanaf de eerste dag mee met

onderzoeken en word je verder opgeleid in specialistische onderwerpen zoals Europese

aanbestedingen staatssteun en de inzet en beoordeling van financiele instrumenten

Hoe ziet jouw nieuwe team eruit en waar kom je terecht

De sector EU bestaat uit 35 college s met verschillende expertises ervaringen en

achtergronden Als auditor EU fondsen werk je in een van de multidisciplinaire

projectteams bestaande uit financial auditors juristen IT ers en collega s met

projectmanagement vaardigheden Natuurlijk is er ook ruimte om voor verschillende EU

fondsen werkzaamheden te verrichten Kortom je werkt in een divers en dynamisch

projectteam waarbij persoonlijke en professionele groei centraal staan Samen beoordeel

je of de doelen van de EU fondsen worden bereikt de besteding van het geld op een

goede manier plaats vindt en of de achterliggende systemen bij de overheid effectief en

efficient zijn Om dit te kunnen doen ben je nieuwgierig en gedreven om het verschil te

maken in je team Uiteraard neem je een gezonde dosis humor mee

Er heerst een prettige open en informele werksfeer waarbij onderlinge samenwerking
centraal staat Jouw ontwikkeling is essentieel Zo is er ook de mogelijkheid om naast je
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werk door te studeren bijvoorbeeld door een post masteropleiding tot registeraccountant
te volgen Hierin neem je de verantwoordelijkheid voor je eigen kansen en ontwikkeling

Word jij de nieuwe collega van| 5 1 2^ Dan is dit je mogelijkheid Solliciteer direct Of

wii je iiever eerst eens praten over jouw misschien wei toekomstige werkzaamheden

EU via 06Neem dan contact op met 5 1 2 e 5 1 2 e

Functie eisen

Je bent minimaai in het bezit van een hbo diploma accountancy of bedrijfseconomie en

hebt minimaai twee jaar aantoonbare ervaring in de financiele controle

Herken jij jezelf 00k hierin

• Je bent enorm leergierig wilt de onderste steen boven halen en legt risico s bloot

Daarnaast kun je flexibel schakelen tussen verschillende rollen en hecht je niet

aan een vaste werkplek of omgeving
• Je vindt het plezierig en zinvol om relaties op te bouwen Ook samenwerken gaat

je goed af Bovenal wii je investeren in je toekomst en vind je het een voorrecht

om bij te dragen aan het algemeen belang

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget IKB Het IKB bestaat uit geld
16 37 van je brutojaarsalaris en tijd Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou

passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen Je kunt er

bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer

jij dat wenst Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan

fiscaalvriendelijke doelen De Rijksoverheid hecht sterkaan persoonlijke groei en

loopbaanontwikkeling en biedt daarvoortal van mogelijkheden Tot de secundaire

arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten bedrijfsfitness

volledige vergoeding van je ov reiskosten woon werkverkeer en gedeeltelijk betaald

ouderschapsverlof

Ministerie van Financien

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financien gaat over meer dan cijfers en geld alleen Het

gaat over mensen zoals jij en ik Mensen met verwachtingen zorgen vragen dromen en

plannen We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voorgoede zorg en goed

onderwijs Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en

verzekeraars in Nederland en daarbuiten En we rekenen allemaal op duidelijkheid over

exportregels en wat we wei en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming

Het ministerie van Financien luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag
en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien Met die kennis en inzichten

leggen we samen met andere ministeries en binnen ons Internationale netwerk de juiste

verbindingen en brengen we Nederland verder We zorgen ervoordat Nederland en onze

economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen Op alle

fronten Dat gaat niet vanzelf En natuurlijk is daar ook geld voor nodig Dat geld

brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen en verdeelt de overheid over zaken

die we als samenleving belangrijk vinden Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt
en worden ingegrepen als dat nodig is Om ons land financieel gezond te houden moet

onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien
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Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor

iedereen vandaag morgen en daarna Samen werken we aan een financieel gezond
Nederland

Lees meer over het ministerie van Financien op

https www riiksoverheid nl ministeries ministerie van financien orQanisatie

Auditdienst Rijk

De Auditdienst Rijk ADR is de onafhankelijke interne auditdienst van de Rijksoverheid
In opdracht van alle ministeries helpt de ADR de overheid nog beter te functioneren Niet

alleen door het uitvoeren van onderzoeken het geven van een onafhankelijk oordeel of

het presenteren van bevindingen Maar ook door het delen van best practices en door

departementen met elkaar in verbinding te brengen De ADR bestaat uit ruim zeshonderd

medewerkers met diverse achtergronden zoals accountancy bestuurskunde psychologie
en kunstmatige intelligentie Ongeveer 60 van de auditors is werkzaam in de financial

audit Het overige deel werkt als IT auditor operational auditor of auditor EU fondsen

Voor meer informatie over de ADR kun je terecht op

https www riiksoverheid nl onderwerpen riiksoverheid auditbeleid auditdiensten

Wat hebben wij jou te bieden

• Een aanvullend opieidingsprogramma gericht op persoonlijke ontwikkeling
kennis en vaardigheden

• Intensieve begeleiding en coaching door zeer ervaren collega s

• Verschillende uitdagende opdrachten verspreid over de hele Rijksoverheid
• Een prima salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

• Een informele en toch zakelijke werkomgeving waarin we respectvol met elkaar

omgaan

Bijzonderheden

• Graag ontvangen we je brief en cv in een Word of pdf bestand

• Tijdens de openstelling van deze vacature vinden ook gesprekken plaats Hierdoor

is het mogelijk dat we deze vacature eerder sluiten dan de aangegeven

openstellingstermijn We vragen je dus niet tot het laatste moment te wachten

met solliciteren

• De selectieprocedure bestaat uit twee gesprekken en een

arbeidsvoorwaardengesprek
• Een voorselectietest een assessment het maken van een casus het opvragen

van referenties en online screening bijvoorbeeld via databanken zoekmachines

en sociale netwerken kunnen deel uitmaken van het selectieproces Daarnaast is

het mogelijk dat we kandidaten screenen op onbesproken gedrag

1226493 00012



Trainee IT auditor

Functieomschrijving

Standplaats Den Haag

Van sluizen en weerstations tot datacenters en vliegvergunningen als IT auditor in Den

Haag kom ik in aanraking met alle systemen die Nederland in beweging houden Met de

onderzoeken van de Auditdienst Rijk wordt onze digitale overheid steeds veiliger
5 1 2 e

Het Audit Traineeship is een tweejarig opieidingsprogramma dat door de Auditdienst Rijk
is opgezet voor afgestudeerde wo ers en hbo ers Als trainee IT auditor zet je jouw

belangstelling voor IT systemen in om de betrouwbaarheid van IT te onderzoeken En

dat is een hele brede opdracht Van het hacken van servers en het binnendringen in

netwerken tot het onderzoeken van grote finandele databestanden jij onderzoekt alles

wat draait om de betrouwbaarheid van IT systemen vaak op het vlak van financien

Vanaf dag een kun je jouw IT kennis direct toepassen in de praktijk

Wij hebben jouw kritische blik nodig Samen met college s die gespecialiseerd zijn in

operational auditing en of financial auditing ga je aan de slag Naast je werk volg je een

inhoudelijke opieiding Dat kan een post master IT auditing zijn of je verdiept je verder

in cybersecurity of penetratietesten

Tijdens het traineeship voer je verschillende opdrachten uit die betrekking hebben op

verschillende onderwerpen Van jou wordt verwacht dat je open staat voor je eigen

ontwikkeling

Het traineeship start per februari 2021 eerder starten kan ook om vervolgens in te

stromen in het traineeship

Meer informatie Klik hier

Wat hebben wij jou te bieden

• een combinatie van werken en leren zodat jij je in twee jaartijd kunt ontwikkelen

tot een rijksbreed inzetbare IT auditor

• een volledig door ons betaalde post master IT auditing waarna je je kunt

inschrijven als register IT auditor RE Of een zelf samengesteld programme met

vakinhoudelijke training om specialist te worden in een bepaald IT onderwerp
• een aanvullend opieidingsprogramma gericht op persoonlijke ontwikkeling

kennis en vaardigheden
• intensieve begeleiding en coaching door zeer ervaren college s

• verschillende uitdagende opdrachten verspreid over de hele Rijksoverheid
• een prima startsalaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

• een informele en toch zakelijke werkomgeving waarin we respectvol met elkaar

omgaan

• een ontzettend leuke en gezellige traineegroep waar je veel mee gaat beleven

Wil je Never eerst eens praten over jouw toekomstige werkzaamheden Neem dan

contact op met onze

Functie eisen

via 06 5 1 2 e5 1 2 6

• Je hebt voor 1 februari 2021 een hbo of wo bachelor of master afgerond in een

voor de functie relevante richting
• Je hebt affiniteit met IT en techniek
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• Je durft initiatief te nemen en bent gennotiveerd onn je studie te combineren nnet

je werk

Jouw competenties

• analyseren
• klantgerichtheid
• omgevingsbewustzijn
• plannen en organiseren

Herken jij jezelf ook hierin

Je bent enorm leergierig wilt de onderste steen boven halen en legt risico s bloot

Schakelen tussen verschillende rollen kun je moeiteloos en je hecht niet aan een vaste

werkplek of omgeving Je vindt het ook plezierig en zinvol om relaties op te bouwen en

samenwerken gaat je goed af Bovenal wil je investeren in je toekomst en vind je het een

voorrecht om bij te dragen aan het algemeen belang

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget IKB Het IKB bestaat uit geld
16 37 van je brutojaarsalaris en tijd Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou

passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen Je kunt er

bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer

jij dat wenst Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan

fiscaalvriendelijke doelen De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en

loopbaanontwikkeling en biedt daarvoortal van mogelijkheden Tot de secundaire

arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten bedrijfsfitness
volledige vergoeding van je ov reiskosten woon werkverkeer en gedeeltelijk betaald

ouderschapsverlof

Ministerie van Financien

Samenwerken aan een financteel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financien gaat over meer dan cijfers en geld alleen Het

gaat over mensen zoals jij en Ik Mensen met verwachtingen zorgen vragen dromen en

plannen We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed

onderwijs Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en

verzekeraars in Nederland en daarbuiten En we rekenen allemaal op duidelijkheid over

exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming

Het ministerie van Financien luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag
en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien Met die kennis en inzichten

leggen we samen met andere ministeries en binnen ons Internationale netwerk de juiste

verbindingen en brengen we Nederland verder We zorgen ervoor dat Nederland en onze

economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen Op alle

fronten Dat gaat niet vanzelf En natuurlijk is daar ook geld voor nodig Dat geld

brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen en verdeelt de overheid over zaken

die we als samenleving belangrijk vinden Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt
en worden ingegrepen als dat nodig is Om ons land financieel gezond te houden moet

onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor

iedereen vandaag morgen en daarna Samen werken we aan een financieel gezond
Nederland
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Lees meer over het ministerie van Financien op

https www riik50verheid nl ministeries ministerie van financien orQanisatie

Auditdienst Rijk

De Auditdienst Rijk ADR is de onafhankelijke interne auditdienst van de Rijl^overheid
In opdracht van alle ministehes helpt de ADR de overheid nog beter te functioneren Niet

alleen door het uitvoeren van onderzoeken het geven van een onafhankelijk oordeel of

het presenteren van bevindingen Maar ook door het delen van best practices en door

departementen met elkaar in verbinding te brengen De ADR bestaat uit ruim zeshonderd

medewerkers met diverse achtergronden zoals accountancy bestuurskunde psychologie
en kunstmatige intelligentie Ongeveer zestig procent van de auditors is werkzaam in de

financial audit Het overige deel werkt als IT auditor of operational auditor

Voor meer over het Audit Traineeship kun je terecht op

https www werkenvoornederland nl sta rters audit traineeship

Voor meer informatie over de Auditdienst Rijk kun je terecht op

https www rnksoverheid nl onderwerpen riiksoverheid auditbeleid auditdiensten

Bijzonderheden

• Graag ontvangen we je brief en cv in een Word of pdf bestand

• Gedurende de openstelling van de vacature vinden ook gesprekken plaats
Hierdoor kan het zijn dat de vacature eerder wordt afgesloten dan de aangegeven

opensteliingstermijn Wacht dus niet tot het laatste moment met solliciteren

• De selectieprocedure bestaat uit twee gesprekken en een

arbeidsvoorwaardengesprek
Een voorselectietest een assessment het maken van een casus het opvragen

van referenties en online screening bijvoorbeeld via databanken zoekmachines

en sociale netwerken kunnen deel uitmaken van het selectieproces Bovendien is

het mogeiijk dat we je screenen op onbesproken gedrag
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Adviseur bestuurlijke informatievoorziening

Functieomschrijving

In de functie van adviseur bestuurlijke informatievoorziening bij de Auditdienst Rijk komt

alles samen Je legt de verbinding tussen politieke bestuurlijke en organisatorische

vraagstukken en geeft invulling aan de informatiebehoefte van het management en de

Tweede Kamer over de door ons uitgebrachte rapporten In Den Haag voerjij de regie
over verschillende projecten

Wil jij bijdragen aan de informatievoorziening over de rapporten van de Auditdienst Rijk
ADR aan ministeries en Tweede Kamer Regie voeren over projecten En zie jij de

samenhang tussen verschillende onderwerpen en activiteiten binnen de ADR en kun je
dit intern en extern uitdragen Dan is dit de baan voor jou

Je bent de regisseur van de informatievoorziening aan de Tweede Kamer voor de

uitgebrachte rapporten van de ADR Hiervoor organiseer je de benodigde interne

processen onderhoud je contacten met de verantwoordelijke accounts en rapporteer je
aan het management

Daarnaast codrdineer je de Wob verzoeken waar de ADR direct of indirect bij betrokken

is Je legt hiervoor de verbinding tussen de onderzoeksaccounts de betreffende

ministeries en het management van de ADR Ook sta je in nauw contact met de

juridische afdelingen van de ministeries

Je bent ook de secretaris van het project Audits InZicht een systeem in ontwikkeling om

de informatie van de onderzoeksrapporten meer toegankelijk te maken voor intern en

extern gebruik

Jij zorgt voor de inrichting en storing van de drie processen ADR Openbaar WOB

verzoeken en Audits InZicht

• ADR Openbaar
De minister van Financien biedt twee keer per jaar een brief aan de Tweede

Kamer aan met overzichten van de door de ADR uitgebrachte rapporten Deze

rapporten worden openbaar gemaakt op www riiksoverheid nl Je coordineert

alle werkzaamheden rondom de openbaarmaking volgens de rijksbrede

beleidslijn ADR Openbaar en monitort actief de totstandkoming van de

halflaarlijkse overzichten Je stemt de werkzaamheden af met de

accountdirecteuren Collega s weten jou te vinden met al hun vragen over de

openbaarmaking van ADR producten

Wob verzoeken

De Wet openbaarheid van bestuur Wob regelt het recht van de burger om

informatie op te vragen bij de overheid Ook de ADR krijgt steeds meer te

maken met Wob verzoeken zowel rechtstreeks als via verzoeken aan de

ministeries in hun rol als opdrachtgever voor onze onderzoeken We willen die

verzoeken zo efficient mogelijk afhandelen Je neemt de codrdinatie op je van

alle Wob verzoeken waar de ADR direct of indirect bij is betrokken

Audits InZicht

Met het project Audits InZicht hebben we als doel de gegevens in de rapporten
veel beter te benutten dan in de huidige situatie mogelijk is Hierdoor kan de

ADR sneller en gerichter aansluiten bij eerder uitgevoerde audits en zo de

impact vergroten bij dienstverlening aan opdrachtgevers de Rijksdienst en

daarmee de maatschappij

1226495 00014



Om dit doel te bereiken bouwen wij een webapplicatie die de toegankelijkheid
en doorzoekbaarheid van rapporten zal verbeteren Doel is om in de veelheid

van beschikbare informatie rijksbrede trends en ontwikkelingen te ontdekken

die kunnen bijdragen aan verbeteringen binnen de Rijksdienst

Je levert in het project zowel een ondersteunende als inhoudelijke bijdrage Na

de implementatiefase zorg je met het projectteam voor de juiste en volledige

vulling van het systeem door actieve monitoring van de tool Daarnaast draag

je bij aan de keuze van uit te werken rode draden en de rapportage
daarover Hier rapporteer je over aan jouw leidinggevende en aan het

management

Functie eisen

Je hebt een wo diploma in een economische juridische of bestuurskundige

richting aangevuld met enige relevante werkervaring Of je hebt een hbo diploma
en minimaal twee jaar relevante werkervaring
Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en weet hoofd van bijzaken te

scheiden

Je zet je werkzaamheden op een systematische wijze op stelt heldere prioriteiten
en legt op een prettige manier contact met anderen

Je schrijft uitstekend Nederlands en komt met nieuwe voorstellen bij het zien van

nieuwe kansen

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget IKB Het IKB bestaat uit geld
16 37 van je brutojaarsalaris en tijd Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou
passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen Je kunt er

bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer

jij dat wenst Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan

fiscaalvriendelijke doelen De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en

loopbaanontwikkeling en biedt daarvoortal van mogelijkheden Tot de secundaire

arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten bedrijfsfitness
volledige vergoeding van je ov reiskosten woon werkverkeer en gedeeltelijk betaald

ouderschapsverlof

Ministerie van Financien

Bij Financien gaan we over het geld Niet als doel maar in dienst van een financieel

gezond Nederland Wij bewaken daarom de balanstussen inkomsten en uitgaven en

borgen het goede functioneren van het financiele stelsel Wij richten ons op het belang
van de samenleving als geheel op korte en lange termijn en zijn ons daarbij — met onze

kernwaarden integer deskundig duidelijk durf en samenwerken in ons achterhoofd —

bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven Wij heffen en innen

belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig Wij zien erop toe dat de besteding van

overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de

publieke belangen Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming efficiente

uitvoering en effectief toezicht

Auditdienst Rijk

De Auditdienst Rijk ADR is de onafhankelijke interne auditdienst van de Rijksoverheid
In opdracht van alle ministeries helpt de ADR de overheid nog beter te functioneren Niet
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alleen door het uitvoeren van onderzoeken het geven van een onafhankelijk oordeel of

het presenteren van bevindingen Maar ook door het delen van best practices en door

departementen met elkaar in verbinding te brengen De ADR bestaat uit ruim zeshonderd

medewerkers met diverse achtergronden zoals accountancy bestuurskunde psychologie
en kunstmatige inteiiigentie

Voor meer informatie over de ADR kun je terecht op

https www rhk50verheid nl onderwerpen riiksoverheid auditbeleid auditdiensten

Voor meer informatie over de beleidslijn ADR Openbaar kun je terecht op

https www riiksoverheid nl onderwerpen riiksoverheid documenten kamerstukken 2Ql

6 02 19 kamerbrief ODenbaarmakina r3DPorten auditdien5t riik

Bijzonderheden

Je sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als de bijiagen in Word of als pdf
bestand zijn opgemaakt
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Senior financial auditor

Functieomschrijving

Controles uitvoeren in een gevangenis en op diezelfde dag een auditrapport

bespreken met een directeur Zulke dagen maken mijn werk uitdagend en

afwisselend blj de Auditdienst Rijk5 1 2 e

De wereld om ons been verandert de Rijksoverheid verandert en dus beweegt de

Auditdienst Rijk mee Als onafhankelijke deskundige en betrokken auditdienst is onze

dienstverlening naast onze wettelijke taak onn financiele verantwoordingen te

controleren steeds meer gehcht op het adviseren over de inrichting van het beheer en

de uitvoering van nieuw beleid en nieuwe wetgeving Als senior financial auditor toets

je financiele gegevens in teamverband en voer je zelfstandig onderzoeken uit

bijvoorbeeld bij het computercentrum van het ministerie van Economische Zaken en

Klimaat waar je in de waardering van computersystemen duikt

Beschikken alle computers over de juiste licenties Hoe zijn die geboekt in de

administratie En hoe is het geregeid met de afschrijving van de computers Je toetst de

financiele cijfers adviseert over verbeteringen en verwerkt al jouw bevindingen in een

zorgvuldig en onderbouwd auditrapport Bij de uitvoering van je werkzaamheden gebruik

je tools gericht op het analyseren van data en processen Als senior financial auditor

speel je een belangrijke rol In de verdere opbouw en professionallsering van de

dienstverlening van de Auditdienst Rijk Ook heb je volop aandacht voor je eigen

ontwikkeling Als ambitieuze auditor grijp jij alle mogelijkheden aan om te groeien

persoonlljk en vakinhoudelijk De opielding tot registeraccountant die we jou bleden zie

jlj dan ook als belangrijke basis voor een mooie volgende stap in je carriere

Word jij de nieuwe collega van s i z ef Of wil je Never eerst eens praten over jouw
misschien wel toekomstige werkzaamheden Neem dan contact op met 5 i 2 e

] via 06 5 1 2 e5 1 2 e

Functie eisen

• Je hebt een hbo of wo diploma accountancy
• Je beschikt over minimaal twee jaar aantoonbare en actuele ervaring in de

financiele controle

• Je hebt aantoonbaar ervaring met auditsoftware data analyse of IT tooling

Jouw competenties

• analyseren
• omgevingsbewustzijn
• inlevingsvermogen

Herken jij jezelf ook hierin

Je bent enorm leergierig wilt de onderste steen boven halen en legt risico s bloot

Daarnaast kun je flexibel schakelen tussen verschillende rollen en hecht je niet aan een

vaste werkplek of omgeving Je vindt het plezierig en zinvol om relaties op te bouwen en

samenwerken gaat je goed af Bovenal wil je investeren in je toekomst en vind je het een

voorrecht om bij te dragen aan het algemeen belang

Wat hebben wij jou te bieden

• Een intensieve begeleiding en coaching door zeer ervaren college s

• Verschillende uitdagende opdrachten verspreid over de hele Rijksoverheid
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• Een prima salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

• Een informele en toch zakelijke werkomgeving waarin we respectvol met elkaar

omgaan

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget IKB Het IKB bestaat uit geld
16 37 van je brutojaarsalaris en tijd Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou

passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen Je kunt er

bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer

jij dat wenst Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan

fiscaalvriendelijke doelen De Rijksoverheid hecht sterkaan persoonlijke groei en

loopbaanontwikkeling en biedt daarvoortal van mogelijkheden Tot de secundaire

arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten bedrijfsfitness

volledige vergoeding van je ov reiskosten woon werkverkeer en gedeeltelijk betaald

ouderschapsverlof

Ministerie van Financien

Bij Financien gaan we over het geld Niet als doel maar in dienst van een financieel

gezond Nederland Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en

borgen het goede functioneren van het financiele stelsel Wij richten ons op het belang
van de samenleving als geheel op korte en lange termijn en zijn ons daarbij

— met onze

kernwaarden integer deskundig duidelijk durf en samenwerken in ons achterhoofd —

bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven Wij heffen en innen

belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig Wij zien erop toe dat de besteding van

overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de

publieke belangen Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming efficiente

uitvoering en effectief toezicht

Auditdienst Rijk

De Auditdienst Rijk ADR is de onafhankelijke interne auditdienst van de Rijksoverheid
In opdracht van alle ministeries helpt de ADR de overheid nog beter te functioneren Niet

alleen door het uitvoeren van onderzoeken het geven van een onafhankelijk oordeel of

het presenteren van bevindingen Maar ook door het delen van best practices en door

departementen met elkaar in verbinding te brengen De ADR bestaat uit ruim zeshonderd

medewerkers met diverse achtergronden zoals accountancy bestuurskunde psychologic
en kunstmatige intelligentie Ongeveer 60 van de auditors is werkzaam in de financial

audit Het overige deel werkt als IT auditor of operational auditor

Voor meer informatie over de ADR kun je terecht op

https www rijksoverheid nl onderwerpen rijksoverheid auditbeleid auditdiensten

Bijzonderheden

• We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financien en zichzelf

volledig kan ontwikkelen Want samen werken aan een financieel gezond
Nederland is waar we voor staan Dit doen we vanuit verschillende perspectieven

achtergronden en inzichten omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot
Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond leeftijd arbeidsvermogen

gender of seksuele voorkeur Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de

behoeften uit onze samenleving
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Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland Je bent van harte

welkom Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen Maar we staan ook

open voor andere vornnen zoals een video met bijgevoegd je cv of presentatie
sollicitatie in PowerPoint In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in

een pdf of Word bestand Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken

Gedurende openstelling van de vacature vinden ook gesprekken plaats Hierdoor

kan het zijn dat de vacature eerder wordt afgesloten dan de aangegeven

openstellingstermijn Wacht dus niet tot het laatste moment met solliciteren

De selectieprocedure bestaat uit twee gesprekken en een

arbeidsvoorwaardengesprek
De inschaling voor deze functie vindt plaats in schaal 11 op basis van kennis en

ervaring Dit betekent ook dat er sprake kan zijn van een aanloopschaal
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Auditmanager Auditdienst Rijk

Functieomschrijving

Standplaats Den Haag

De ene dag onderzoek je bij een Nederlands innovatiebedrijf een offerte en

bespreek je hun accountingsysteem De andere dag zit je in Roemenie als lid

van het team dat een audit uitvoert op de offerte voor de bouw van het combat

support ship van het Commando Zeestrijdkrachten [
bij de ADR

De wereld om ons been verandert net als de Rijksoverheid En dus beweegt de

Auditdienst Rijk ADR mee In jouw rol van auditmanager stuur je vanuit Den Haag
meerdere teams aan die onderzoek uitvoeren naar de offertes tarieven en toeslagen van

inkoopprojecten Daarnaast adviseer je over andere financiele en contractuele aspecten
van een project

Het ministerie van Defensie staat de komende jaren voor een enorme uitdaging in het

moderniseren van materieel IT en infrastructuur Vaak gaan deze verwervingen gepaard
met complexe inkoopprojecten waarop contractauditors worden ingezet Jij bent

vaktechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderzoeken en

eindverantwoordelijk voor het uitbrengen van de onderzoeksrapporten

Bij deze onderzoeken treed je als eerste aanspreekpunt op naar de toeleveranciers van

Defensie Met hen bespreek je onder meer de bevindingen uit de onderzoeken

Daarnaast breng je advies uit aan de verwervingsfunctionaris van Defensie om zo zijn of

haar onderhandelingen met het bedrijfsieven te ondersteunen Omdat de door de

Industrie ingediende offertes meestal een bepaalde geldigheidstermijn hebben speelt de

factor tijd altijd een belangrijke rol bij de planning en uitvoering van jouw audits

Als auditmanager krijg je ook een belangrijke rol in de verdere opbouw en

professionalisering van contractauditing Ook heb je volop aandacht voor je eigen

ontwikkeling Er bestaat geen opieiding voor contractauditing Training on the job maakt

dan ook deel uit van jouw inwerkprogramma Heb je al ervaring op het gebied van

contractvorming en het opstellen of reviewen van kostprijs calculaties Dan is dat

natuurlijk mooi meegenomen

Functie eisen

5 1 2 e

5 1 2 e

Dit ben jij

Wij werken in kleine teams en jouw hands on mentaliteit komt dan ook goed van pas Je

vraagt door bent nieuwsgierig analytisch sterk en wilt risico s blootleggen Ook kun je
flexibel schakelen tussen verschillende rollen ook in een bestuurlijke omgeving en je
hecht niet aan een vaste werkplek of omgeving Samenwerken gaat je goed af je bent

een echte netwerker en weet mensen te overtuigen Je kunt jouw werk goed plannen en

organiseren Verder ben je enthousiast en een doorzetter

Dit neem je mee

• Je hebt een afgeronde opieiding tot registeraccountant RA AA RC en ervaring
met het aansturen van meerdere teams

• Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare en actuele ervaring in finance accounting

planning en control in het bedrijfsieven of bij een non profitorganisatie
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• Je kunt aantonen dat je een professioneel kritische blik hebt en een

gelijkwaardige gesprekspartner bent voor het senior management uit het

internationale bedrijfsieven
• Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met accounting en andere ERP

systemen en kostprijsberekeningen
• Je beheerst de Engeise en of Duitse taal in het vakgebied voldoende zowel

mondeling als schriftelijk
• Je vindt het leuk om naast contractauditing ook controlewerkzaamheden in de

wettelijke taak uit te voeren

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget IKB Het IKB bestaat uit geld
16 37 van je brutojaarsalaris en tijd Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou
passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen Je kunt er

bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer

jij dat wenst Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan

fiscaalvriendelijke doelen De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en

loopbaanontwikkeling en biedt daarvoortal van mogelijkheden Tot de secundaire

arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten bedrijfsfitness
volledige vergoeding van je ov reiskosten woon werkverkeer en gedeeltelijk betaald

ouderschapsverlof

Ministerie van Financien

Samenwerken aan een financteel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financien gaat over meer dan cijfers en geld alleen Het

gaat over mensen zoals jij en ik Mensen met verwachtingen zorgen vragen dromen en

plannen We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed

onderwijs Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en

verzekeraars in Nederland en daarbuiten En we rekenen allemaal op duidelijkheid over

exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming

Het ministerie van Financien luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag
en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien Met die kennis en inzichten

leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste

verbindingen en brengen we Nederland verder We zorgen ervoor dat Nederland en onze

economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen Op alle

fronten Dat gaat niet vanzelf En natuurlijk is daar ook geld voor nodig Dat geld

brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen en verdeelt de overheid over zaken

die we als samenleving belangrijk vinden Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt
en worden ingegrepen als dat nodig is Om ons land financieel gezond te houden moet

onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor

iedereen vandaag morgen en daarna Samen werken we aan een financieel gezond
Nederland

Onze kernwaarden integer deskundig duidelijk durf en samenwerken zijn leidend voor

ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal waarmee we onderling bespreekbaar
maken wat we doen en hoe we dat doen

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financien en zichzelf

volledig kan ontwikkelen Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is

waar we voor staan Dit doen we vanuit verschillende perspectieven achtergronden en
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inzichten omdat we geioven dat dit onze denkkracht vergroot ledereen is welkom

ongeacht culturele achtergrond leeftijd arbeidsvermogen gender of seksuele voorkeur

Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving

Lees meer over het ministerie van Financien op

https www riiksoverheid ni ministeries ministerie van financien oraanisatie

Auditdienst Rijk

Als onafhankelijke auditdienst is onze dienstverlening naast onze wettelijke taak om

financiele verantwoordingen te controleren ook gericht op het adviseren over de

inrichting van het beheeren de uitvoering van nieuw beleid en wetgeving Contractaudits

zijn prijs onderzoeken die de Auditdienst Rijk ADR uitvoert bij toeleveranciers om

Defensie zo een betere onderhandelingspositie te verschaffen bij de verwerving De ADR

doet deze contractaudits overigens niet alleen op verzoek van Defensie maar ook voor

buitenlandse partners Een deel van het werk bij contractauditing vindt op de werklocatie

en thuis plaats en daarnaast zeer zeker ook bij de leverancier in binnen en buitenland

Bijzonderheden

• Vanwege de coronamaatregelen voeren we sollicitatiegesprekken voorlopig

digitaal
• De door de Auditdienst Rijk uitgevoerde contractaudits vallen onder de richtlijnen

van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

• Wil je meer informatie over jouw mogelijk toekomstige werkzaamheden Neem

dan contact op met

• Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland Je bent van harte

welkom Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen Maar we staan ook

open voor andere vormen zoals een video met bijgevoegd je cv of

presentatiesollicitatie in PowerPoint In het laatste geval plak je de link van je
sollicitatie in een pdf of Word bestand Zo kunnen we je sollicitatie goed
verwerken

• De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van jouw kennis en ervaring
• Het gaat om een functie van 36 uur per week Een parttime werkweek van vier

dagen is ook bespreekbaar

via 5 12 65 1 2 e
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Projectleider financial audit

Functieomschrijving

Wat een voorrecht om de directeur van het RIVM te kunnen vragen naar zijn beleving in de

Coronacrisis Tussen de crisismaatregeien door de kans zien om het accountantsrapport te

bespreken Hoe bijzonder dat is reaiiseer je je op zo n moment eens te meer [ 5 1 2 e

5 1 2 e

Wat de dag van vandaag van ons vraagt

De wereld om ons been verandert de Rijksoverheid verandert en dus beweegt de Auditdienst Rijk
mee Als onafhankelijke deskundige en betrokken auditdienst hebben wij meerwaarde door ons

naast onze wetteiijke taak om financieie verantwoordingen te controieren steeds meer te richten

op wat er op dit moment toe doet

De Coronacrisis zorgt ervoor dat we nu samen met Ministerie van Sociale Zaken nadenken over

goede keuzes over de uitvoerbaarheid van de NOW regeiing En natuuriijk de wijze van controie bij
de vaststeiiing van deze subsidie waar een aanzienlijke hoeveeiheid beiastinggeld mee is gemoeid
Denk jij mee over de aanpak

Binnen de diverse controle opdrachten ben je in staat om

• Een controiestrategie te formuleren van compiexere jaarrekeningposten
• Handeiingsperspectief te geven door je bevindingen kernachtig op te schrijven in je audit

rapport en aan te geven waar verbeteringen mogeiijk zijn
• Binnen het urenbudget een vaktechnisch verantwoorde controie uit te voeren

• Je team te coachen en van feedback te voorzien

Flexibiliteit brengt je overal

Naast de werkzaamheden bij de NOW regeling kun je ook betrokken zijn bij de controie van een

Nederlandse ambassade in het buitenland Want juist het bezoeken van een

ontwikkelingssamenwerkingsproject verruimt je blik op de wereld achter de cijfers en de

maatschappelijke bijdrage die de Rijksoverheid in het buitenland levert Als jij flexibel kan

schakelen tussen diverse opdrachten en je hecht niet aan vaste werkplek of omgeving dan wil je
deze kans niet missen

}• Of wil je Never eerst eens praten over jouwWord jij de nieuwe collega van

misschien wel toekomstige werkzaamheden Neem dan contact op met[
sectormanager financial audit via 06 s i z e

5 1 2 e

5 1 2 e

Functie eisen

• Je hebt minimaal een wo diploma accountancy en bent in de eindfase van de postdoctorale

opieiding accountancy of hebt die recentelijk behaald Ook ben je gestart met de

praktijkopleiding of hebt die bijna afgerond
• Je hebt minimaal vijf jaar actuele ervaring in de financieie controie

• Je hebt ervaring met het aansturen en of begeleiden van kleine teams

• Je geeft vorm aan de integratie van IT expertise bv data tooling in de audit en hoe

auditsoftware ondersteunend kan worden ingezet

Jouw vaardigheden

• Gezonde dosis creativiteit Je denkt in mogelijkheden en pakt de ruimte om de opdrachten
realiseren

• Verbinding Je vindt het plezierig en zinvol om relaties op te bouwen

• Wendbaar je bent in staat om je aan te passen aan de snelheid van wijzigende inzichten

naar aanleiding van politieke besluitvorming

Hoe helper wij jou
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Wij fadliteren jou door

• Een aanvullend persoonlijk leiderschaps opieidingsprogramma
• Ervaren collega s staan je met raad en daad ter zijde
• Een mentor ondersteunt je in jouw ontwikkeling
• Verschillende uitdagende opdrachten verspreid over de hele Rijksoverheid
• Participatie mogelijkheden in diverse gremia van de ADR zoals secretarisrol deelnemen in

projectgroepen uitwerken van vaktechnische ideeen ed

• Deelname aan interne projecten die de controlekwaliteit borgen Dit kan bij onze

vernieuw ingsprogramma controle aanpak

Word jij de nieuwe collega van

misschien wel toekomstige werkzaamheden Neem dan contact op met

sectormanager financial audit via 06

5 1 2 e Wil je Never eerst eens praten over jouw
5 1 2 e

5 1 2 e

Ministerie van Financien

Bij Financien gaan we over het geld Niet als doel maar in dienst van een financieel gezond
Nederland Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede
functioneren van het financiele stelsel Wij richten ons op het belang van de samenleving als

geheel op korte en lange termijn en zijn ons daarbij bewust van de impact van ons handelen op

alle burgers en bedrijven Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig Wij
zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed

mogelijk aansluiten bij de publieke belangen

Auditdienst Rijk

De Auditdienst Rijk ADR is de onafhankelijke interne auditdienst van de Rijksoverheid In

opdracht van alle mlnisteries helpt de ADR de overheid nog beter te functioneren Niet alleen door

het uitvoeren van onderzoeken het geven van een onafhankelijk oordeel of het presenteren van

bevindingen Maar ook door het delen van best practices en door departementen met elkaar in

verbinding te brengen De ADR bestaat uit ruim zeshonderd medewerkers met diverse

achtergronden zoals accountancy bestuurskunde psychologie en kunstmatige intelligentie

Ongeveer 60 van de auditors is werkzaam in de financial audit Het overige deel werkt als IT

auditor of operational auditor

Voor meer informatie over de ADR kun je terecht op

https www riiksoverheid nl onderwerpen riiksoverheid auditbeleid auditdiensten

Procedure

Graag ontvangen we je brief en cv in een Word of pdf bestand

Gedurende de openstelling van deze vacature vinden ook gesprekken plaats Hierdoor is

het mogelijk dat de vacature eerder wordt afgesloten dan de aangegeven

openstellingstermijn We vragen je dus niet tot het laatste moment te wachten met

solliciteren

De selectieprocedure bestaat uit twee gesprekken en een arbeidsvoorwaardengesprek
Een voorselectietest een assessment het maken van een casus het opvragen van

references en online screening bijvoorbeeld via databanken zoekmachines en sociale

netwerken kunnen deel uitmaken van het selectieproces Bovendien is het mogelijk dat we

kandidaten screenen op onbesproken gedrag
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Senior IT auditor

Functieomschrijving

IT audits uitvoeren op systemen waarmee vele miljoenen euro s gemoeid zijn Werken

met de nieuwste technologieen en tools Het kan als senior IT auditor bij de Auditdienst

Rijk in Apeldoorn Metjouw functie behoed je het Rijk voor IT risico s en leverje een

bijdrage aan een transparante betrouwbare en veilige overheid

Jij voert bij ons audits uit waarop de politieke schijnwerpers gericht zijn en die een

groot maatschappelijk belang dienen Als onafhankelijke deskundige en betrokken

auditdienst is onze dienstverlening steeds meer gericht op het auditen van de inrichting
van automatisering en de uitvoehng van nieuw beleid en nieuwe wetgeving Hierdoor en

door een steeds intensiever en beter gebruik van IT tooling wordt de controle achteraf

van de Rijksfinanden minder complex en tijdrovend

In jouw rol van senior IT auditor draag je hier in belangrijke mate aan bij In nauwe

samenwerking met de financial auditor bepaal jij welke systemen en processen

onderzocht worden De audits naar onder meer IT governance systeemaudits ERP

pakketten data analyse IT infrastructuur pentesting of cybersecurity voer je samen

met een team uit Naast het uitvoeren van de werkzaamheden heb je in audits een

codrdinerende en coachende rol richting je junior collega s

Het resultaat van jouw onderzoek is een bijdrage aan een zorgvuldig onderbouwd en

politiek verantwoord auditrapport waarmee de ontvanger aan het werk kan In jouw
functie krijg je de kans om gebruik te maken van de nieuwste technologie en tools die

gericht zijn op de analyse van data en processen

Word jij onze nieuwe collega Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel

toekomstige werkzaamheden Neem dan contact op met I s i z e ^via 06 s i z e

Functie eisen

• Je hebt een wo diploma
• Je hebt minimaal vier jaar relevante ervaring in het laten uitvoeren van IT

audits technical audits of system audits

• Je hebt aantoonbare en relevante ervaring met het coordineren en begeleiden van

projecten en het aansturen van een projectteam
• Je hebt affiniteit met de jaarrekeningcontrole

Jouw competenties

• analyseren
• creativiteit

• organisatiesensitiviteit
• plannen en organiseren

Herken jij jezelf ook hierin

Je neemt anderen op plezierige wijze mee in jouw doel en resultaatgerichte voorstellen

tot verbeteringen Daarbij heb je oog voor de politiek bestuurlijke omgeving die volop

beweegt en verandert door grote aanpassingen in de bedrijfsvoering En je wilt een rol

van betekenis spelen in de verdere opbouw en professionalisering van de dienstverlening
van de Auditdienst Rijk

Overige arbeidsvoorwaarden
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Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget IKB Het IKB bestaat uit geld
16 37 van je brutojaarsalaris en tijd Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou
passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen Je kunt er

bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer

jlj dat wenst Ook kun je dit budget omzetten In verlof en andersom of besteden aan

fiscaalvriendelljke doelen De Rljksoverheid hecht sterk aan persoonlljke groei en

loopbaanontwikkeling en bledt daarvoortal van mogelljkheden Tot de secundaire

arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten bedrijfsfitness

volledige vergoeding van je ov reiskosten woon werkverkeer en gedeeltelijk betaald

ouderschapsverlof

Ministerie van Financien

Bij Financien gaan we over het geld Niet als doel maar in dienst van een financieel

gezond Nederland Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en

borgen het goede functioneren van het financiele stelsel Wij richten ons op het belang
van de samenleving als geheel op korte en lange termijn en zijn ons daarbij

— met onze

kernwaarden integer deskundig duidelijk durf en samenwerken in ons achterhoofd —

bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven Wij heffen en innen

belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig Wij zien erop toe dat de besteding van

overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de

publieke belangen Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming efficiente

uitvoering en effectief toezicht

Auditdienst Rijk

De Auditdienst Rijk ADR is de onafhankelijke interne auditdienst van de rijksoverheid
In opdracht van alle ministeries helpt de ADR de overheid nog beter te functioneren Dat

doen we niet alleen door het uitvoeren van onderzoeken het geven van een

onafhankelijk oordeel of het presenteren van bevindingen We delen ook best practices
en brengen departementen met elkaar in verbinding De ADR bestaat uit ruim

zeshonderd medewerkers met diverse achtergronden zoals accountancy bestuurskunde

psychologie en kunstmatige intelligentie

Lees hier ook het artikel Als auditor zorgen voor veilige en betrouwbare IT systemen
van collega

https www werkenvoornederiand nl oraanisaties ministerie van financien auditdienst

riik als auditor zQraen voor veiliQe en betrouwbare it svstemen

5 1 2 e

Bijzonderheden

We nemen je sollicitatie alleen in behandeling als de bijiagen in Word of als pdf
bestand zijn opgemaakt

Graag ontvangen we je brief en cv in een Word Excel of pdf bestand De

sollicitaties worden volgens de geldende afspraken in beschouwing genomen

De selectieprocedure bestaat uit twee gesprekken
Het maken van een casus het opvragen van referenties en online screening

bijvoorbeeld via databanken zoekmachines en sociale netwerken kan deel

uitmaken van het sollicitatieproces Bovendien is het mogelijk dat we kandidaten

screenen op onbesproken gedrag Kijk voor meer informatie over de Auditdienst

Rijk op http www riiksoverheid nl onderwerpen riiksoverheid bedriifsvoering van

het riik auditbeleid auditdiensten
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Senior auditor EU fondsen

Functieomschrijving

Ik draag bij aan een slagvaardige Europese Unie Dagelijks zet ik mij in voor de

ontwikkeling van Nederland en Europa la daar krijg ik energie van Mijn job is

veelzijdig uitdagend en leerzaam De projecten werkzaamheden en

organisaties die ik onderzoek zijn heel verschillend de ene keer verdiep ik me

in het Europese subsidiebeheer en de andere keer voer ik een staatssteun

bij de Auditdienst Rijkanalyse uit [ 5 1 2 e

De wereld om ons been verandert en dus beweegt de Auditdienst Rijk ADR mee Wij
werken voor de Rijksoverheid en de Europese Commissie en dat maakt het werken voor

de ADR in een internationale context zo bijzonder Jij werkt binnen de sector EU Wij
voeren audits uit van een breed scaia aan projecten die geheei of gedeeiteiijk zijn

gefinancierd vanuit Europese fondsen Ook verrichten we audits binnen het

gemeenschappeiijk iandbouwbeieid dat streeft naar voedselzekerheid prijs en

inkomensstabiiiteit en het vergroten van de ieefbaarheid van het piatteiand Verder

richten onze audits zich op de managennent en controiesystennen bij de Rijksoverheid en

andere overheden die ten behoeve van deze fondsen zijn ingericht

Ais auditor EU fondsen voer je een mix aan auditactiviteiten uit zoais financiai audits

compliance audits system audits inclusief IT en performance audits Je voert controles

uit en hebt een adviserende roi Zo richt je je bijvoorbeeid op verbeteringen van

systemen en interne beheersingsprocessen binnen Nederiand Je werkt vanuit Den Haag
of Utrecht maar ook op iocaties van projecten Daarnaast krijgen actuele beiangrijke

onderwerpen denk aan duurzaamheid steeds meer een piek in je controleaanpak

Je controieert projecten bij bedrijven organisaties uit de iandbouw en visserijsector de

overheid Rijk provincies en gemeentes en insteiiingen die overheidstaken uitvoeren

zoais gevangenissen en schoien Tijdens deze controles krijg je te maken met de meest

uiteeniopende thema s Zoais de innovatie van hoogwaardige scanapparatuur voor

ziekenhuizen het opieiden van werklozen ter vergroting van hun

arbeidsmarktperspectief en het verstrekken van steun aan boeren op grond van

opperviakteberekeningen met behuip van sateliietbeeiden

Daarnaast adviseer je de subsidieverstrekkers over diverse aspecten van de

management en controiesystemen zoais de aanpak van fraude de verbetering van de

IT omgeving en de effectiviteit en efficiency van de subsidieprocessen Hierover verstrek

je ook aanbeveiingen voor verbeteringen Kortom jij controieert bij ons verschillende

EU subsidieprojecten met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en zeifstandigheid Hierbij
draai je vanaf de eerste dag mee met onderzoeken en word je verder opgeieid in

speciaiistische onderwerpen zoais Europese aanbestedingen staatssteun en de inzet en

beoordeling van financiele instrumenten

Hoe ziet jouw nieuwe team eruit en waar kom je terecht

De sector EU bestaat uit ruim 35 coiiega s met verschiiiende expertises ervaringen en

achtergronden Ais auditor EU fondsen werk je in een van de muitidiscipiinaire

projectteams bestaande uit auditors met een diverse achtergrond juristen IT ers en

coiiega s met projectmanagement vaardigheden Natuuriijk is er ook ruimte om voor

verschillende EU fondsen werkzaamheden te verrichten Kortom je werkt in een divers

en dynamisch team waarbij persoonlijke en professioneie groei centraal staan Samen

beoordeei je of de doelen van de EU fondsen worden bereikt de besteding van het geid

op een goede manier plaats vindt en of de achteriiggende systemen bij de overheid

effectief en efficient zijn Om dit te kunnen doen ben je nieuwgierig en gedreven om het
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verschil te maken in je teann Uiteraard neem je een gezonde dosis humor mee

Er heerst een prettige open en informele werksfeer waarbij onderlinge samenwerking
centraal staat Jouw ontwikkeling is essentieel Zo is er ook de mogelijkheid om naast je
werkdoorte studeren bijvoorbeeld door een post masteropleiding tot registeraccountant
te volgen of te continueren Hierin neem je de verantwoordelijkheid voor je eigen kansen

en ontwikkeling Word jij de nieuwe college van| 5 1 2 e [ Of wil je Never eerst eens

praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden Neem dan contact op met

via 065 1 2 6 5 1 2 e

Functie eisen

• Je hebt een relevant hbo of wo diploma bijvoorbeeld accountancy of

bedrijfseconomie
• Je hebt de ambitie om door te studeren tot bijvoorbeeld registeraccountant RA

RO of RE

• Je hebt minimaal twee jaar aantoonbare en actuele ervaring in financiele controle

• Je hebt aantoonbare kennis en kunde van accounting en andere ERP systemen
• Je vindt het leuk om naast EU audits ook controlewerkzaamheden in wettelijke

taak uit te voeren

Herken jij jezelf ook hierin

• Je bent enorm leergierig wilt de onderste steen boven halen en legt risico s bloot

• Je kunt flexibel schakelen tussen verschillende rollen en hecht niet aan een vaste

werkplek of omgeving
• Je vindt het plezierig en zinvol om relaties op te bouwen Ook samenwerken gaat

je goed af

• Je wilt investeren in je toekomst en vindt het een voorrecht om bij te dragen aan

het algemeen belang
• Je ambieert werken in een politiek dynamische omgeving en krijgt energie van de

internationale context waarbinnen je opereert

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget IKB Het IKB bestaat uit geld
16 37 van je brutojaarsalaris en tijd Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou
passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samensteilen Je kunt er

bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer

jij dat wenst Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan

fiscaalvriendelijke doelen De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en

loopbaanontwikkeling en biedt daarvoortal van mogelijkheden Tot de secundaire

arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten bedrijfsfitness
volledige vergoeding van je ov reiskosten woon werkverkeer en gedeeltelijk betaald

ouderschapsverlof

Wat hebben wij jou te bieden

• Een aanvullend opieidingsprogramma gericht op persoonlijke ontwikkeling
kennis en vaardigheden

• Intensieve begeleiding en coaching door zeer ervaren collega s

• Verschillende uitdagende opdrachten verspreid over de hele Rijksoverheid
• Een prima salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

• Een informele en toch zakelijke werkomgeving waarin we respectvol met elkaar

omgaan

1226501 00019



Ministerie van Financien

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financien gaat over meer dan cijfers en geld alieen Het

gaat over mensen zoais jij en ik Mensen met verwachtingen zorgen vragen dromen en

piannen We rekenen bijvoorbeeld aliemaai op financiering voor goede zorg en goed

onderwijs Op duideiijkheid over beiastingtarieven en op betrouwbare banken en

verzekeraars in Nederiand en daarbuiten En we rekenen aliemaai op duideiijkheid over

exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming

Het ministerie van Financien luistert naar wat er speeit in de samenieving van vandaag
en heeft aandacht voor hoe Nederianders hun toekomst zien Met die kennis en inzichten

ieggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste

verbindingen en brengen we Nederland verder We zorgen ervoordat Nederland en onze

economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen Op alle

fronten Dat gaat niet vanzelf En natuurlijk is daar ook geld voor nodig Dat geld

brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen en verdeelt de overheid over zaken

die we als samenieving belangrijk vinden Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt
en worden ingegrepen als dat nodig is Om ons land financieel gezond te houden moet

onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor

iedereen vandaag morgen en daarna Samen werken we aan een financieel gezond
Nederland

Onze kernwaarden integer deskundig duidelijk durf en samenwerken zijn leidend voor

ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal waarmee we onderling bespreekbaar
maken wat we doen en hoe we dat doen

Lees meer over het ministerie van Financien op

httDs www riik50verheid nl mini5teries ministerie van financien oraanisatie

Auditdienst Rijk sector EU

De Auditdienst Rijk ADR is de onafhankelijke interne auditdienst van de Rijksoverheid
In opdracht van alle ministeries helpt de ADR de overheid nog beter te functioneren Niet

alieen door het uitvoeren van onderzoeken het geven van een onafhankelijk oordeel of

het presenteren van bevindingen Maar ook door het delen van best practices en door

departementen met elkaar in verbinding te brengen Wij tellen ruim zeshonderd

medewerkers met diverse achtergronden zoais accountancy bestuurskunde psychologie
en kunstmatige intelligentie Ongeveer 60 van de auditors werkt in de financial audit

het overige deel als IT auditor operational auditor of auditor EU fondsen

Voor meer informatie over de ADR kun je terecht op

https www riiksoverheid nl onderwerDen riiksoverheid auditbeleid auditdiensten

Bijzonderheden

• We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financien en zichzelf

volledig kan ontwikkelen Want samen werken aan een financieel gezond
Nederland is waar we voor staan Dit doen we vanuit verschillende perspectieven

achtergronden en inzichten omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot
Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond leeftijd arbeidsvermogen
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gender of seksuele voorkeur Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de

behoeften uit onze samenleving

Draag ji] graag bij aan een financieel gezond Nederland Je bent van harte

welkom Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen Maar we staan ook

open voor andere vornnen zoals een video met bijgevoegd je cv of presentatie
sollicitatie in PowerPoint In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in

een pdf of Word bestand Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken

Vanwege de coronamaatregelen voeren we sollicitatiegesprekken voorlopig

digitaal
De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring
Het gaat om een functie van 36 uur per week Een parttime werkweek van vier

dagen is ook bespreekbaar
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Vacaturegegevens

Vacaturenummer

Aantal vacatures 1

Locatie

Land

Regio Provincie

Flevoland

Nederland

Zuid Holland Noord Holland Brabant Utrecht Gelderland Overijssel

Standplaats
Postcode

Den Haag
2511 ON

Let OP Deze gegevens zijn nodig voor plaatsing op de mobiliteitsbank

Functiegroep Adviseur bedrijfsvoering

Werk denkniveau

Keuzemogelnkheden u kunt door middel van een markerinq X stechts 1 niveau aanqeven

Gepromoveerd MBO

Universitair masters VWOX

HBO Bachelor HAVOX

HBO bachelor MAVO

WO bachelor VMBO rLBOX

MBO VMBO LBO

Functietype
Keuzemoqefijkheden u kunt door middel van een markerinq X slechts 1 functietype aanqeven

Manaqement leidinqqevend

Beleid Staf Advies Onderzoek ConsultancyX

Bestuurlijk

Uitvoerend ondersteunend

Vakgebied
Moqelijkheden u kunt door middel van een markerinq X slechts 1 functietype aanqeven

Cultureel taalkundig Reclame communicatie nnarketinq PR voorlichtinq
Documentatie

Informatlevoorzieninq
Financieel economisch Sociaal maatschappelijk welziin

Fiscaal Volkshuisvestinq

X Auditinq Accountancy Sport recreatie

Telecom Techniek productie

ICT Verkoop inkoop
Facilitair dienstverleninq Aqrarisch

Juridisch Natuur milieu

Onderzoek wetenschap Stedenbouwkundiq ruimteliike ordening

Onderwiis opleidinq Verkeer nautisch

Opslaq vervoer loqistiek Orde vrede veiliqheid

Administratief secretarieel Personeel en Orqanisastie

Medische verzorqinq

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau Schaal 10 11

Dienstverband

Keuzemoqelijkheden u kunt door middel van een markerinq fX slechts 1 functietype aanqeven

Vaste aanstellinq feventueel met proeftljd
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Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelMnqX

Tiideliike aanstelling voor de duur van het project traject werkzaamheden

Detacherinq IF

Trainee

Uren per week

36

Overige arbeidsvoorwaarden
• Standaardtekst

Bijzonderheden
Je sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als de bijiagen in Word of PDF zijn opgemaakt

Contactpersonen
Meer informatie over de vacature

Nadere informatie over deze vacature is te verkrijgen bij
via 06 I sXze I

5 1 2 e

Meer informatie over de soiiicitatieprocedure
Meer informatie over de soiiicitatieprocedure kun je verkrijgen bij

via 06 I 5 1 2 e 1
5 1 2 e

5 1 2 e

Publicatie

Keuzemoqelijkheden u kunt door middel van een markering X aangeven

Intern Ministerie van Finanden inciusief Belastingdienst
Bijv Van 14 mei 2014 26 mei 2014

X

X Interdepartementaai
Biiv Van 14 mei 2014 26 mei 2014

Werken voor Nederiand externe piaatsing
Biiv Van 14 mei 2014 26 mei 2014

X

Externe pubiicatie oniine sites

Zo ja welke in overieg met werving en seiectie

X

Externe pubiicatie printversies
Zo ja welke in overieg met werving en seiectie

Vacature zal in Connexys afgehandeid worden
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