Projectieider

IT audits

Functieomschrijving
Van processen rond

studiefinanciering tot veilingen van radiofrequenties als
aanraking met een breed scaia aan systemen in een
continu veranderend IT landschap Met onze controles helpen en ondersteunen
wij organisaties En zo dragen wij bij aan een goed functionerende
5 1 2 e
Rijksoverheid
IT auditor kom ik in

Werken bij de Auditdienst Rijk is spannend en veelomvattend Letterlijk en figuurlijk Kun
jij IT audits uitvoeren waar de politieke schijnwerpers op gericht zijn en die een groot
maatschappelijk belang dienen IT audits op systemen waar vele miljoenen euro s mee
gemoeid zijn Beschouw jij de gehele Rijksoverheid als jouw werkterrein Dan ben jij in
de regio Groningen de nieuwe projectieider IT audits van de Auditdienst Rijk die het Rijk
behoedt voor IT risico s Zo werk je mee aan een transparante betrouwbare en veilige
Rijksoverheid

Als onafhankelijk deskundig

en

betrokken auditdienst is

onze

dienstverlening steeds

gericht op het auditen van de inrichting van automatisering en de uitvoering van
nieuw beleid en nieuwe wetgeving Hierdoor
en door een steeds intensiever en beter
meer

gebruik van IT tooling wordt de controle achteraf van de rijksfinancien minder complex
en tijdrovend In jouw rol van projectieider IT audits draag je hier in belangrijke mate
aan bij
Je hebt als

projectieider IT audits affiniteit met de jaarrekeningcontrole In nauwe
samenwerking met de financial auditor bepaal jij welke systemen en processen
onderzocht worden door bijvoorbeeld de uitvoering van General IT Controls De audits
naar bijvoorbeeld IT infrastructuur applicaties ERP pakketten IT governance voer je
samen met een team uit Daarnaast pak je in audits een codrdinerende en coachende rol
voor jouw team
Het resultaat

van je onderzoek vormt een bijdrage aan een zorgvuldig onderbouwd en
politiek verantwoord auditrapport waarmee de ontvanger aan het werk kan In de
uitvoering van jouw werk kun jij gebruikmaken van de nieuwste technologie en tools die
gericht zijn op het analyseren van data en processen

Word jij de nieuwe collega
misschien wel
via 06

toekomstige
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vanls

i Z

e}

Of wil je Never eerst

werkzaamheden

eens

praten

Neem dan contact op

over

jouw

met[
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Functie eisen
een wo opleiding afgerond in technische
bedrijfskunde
informatiemanagement bedrijfskundige informatica technische informatica
cybersecurity artificial intelligence econometrie wiskunde of een andere
relevante opieiding
Je hebt het liefst ook al een RE titel of je bent hiervoor in opieiding

Je hebt

Je hebt minimaal vier jaar relevante ervaring in het
audits
Je beschikt over aantoonbare en relevante

laten

uitvoeren

van

ervaring in het coordineren

IT

en

begeleiden van audits en het aansturen van een auditteam
Je bent gewend om te werken met een auditmanagementsysteem
Jouw
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competenties
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•

analyseren

•

samenwerken

organisatiesensitiviteit
planner en organiseren

•

•

Herken jij jezelf ook hierin
Je neemt anderen op plezierige wijze mee in jouw doel en resultaatgerichte
verbetervoorstellen Je hebt oog voor de politiek bestuurlijke omgeving die voiop
beweegt en verandert door grote aanpassingen in de bedrijfsvoering En je speeit graag
een roi van betekenis in de verdere opbouw en professionaiisering van de dienstveriening
de Auditdienst

van

Rijk

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het saiaris ontvang je

16 37
passen

een

individueei keuzebudget

IKB

Het IKB bestaat uit

geid

je brutojaarsaiaris en tijd Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou
kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zeif samensteilen Je kunt er

van
en

bijvoorbeeid voor kiezen om een deei van je maandinkomen te iaten uitbetaien wanneer
jij dat wenst Ook kun je dit budget omzetten in veriof en andersom of besteden aan
fiscaaivriendeiijke doeien De Rijksoverheid hecht sterk aan persooniijke groei en
ioopbaanontwikkeiing en biedt daarvoor tai van mogeiijkheden Tot de secundaire
arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschiliende studiefaciiiteiten bedhjfsfitness
voliedige vergoeding van je ov reiskosten woon werkverkeer en gedeeiteiijk betaald
ouderschapsveriof
Ministerie

van

Samenwerken

Financien

aan een

financieel

het ministerie

gezond Nederland

Het werk

van

gaat

zoals jij en ik Mensen met verwachtingen zorgen vragen dromen en
We rekenen bijvoorbeeid aliemaai op financiering voor goede zorg en goed

van

Financien gaat

over meer

piannen
onderwijs Op duideiijkheid
verzekeraars

exportregeis

in Nederiand
en

over
en

en

geld alleen Het

en op betrouwbare banken en
rekenen aliemaai op duideiijkheid

beiastingtarieven

daarbuiten

En

we

wat we wei en niet mee mogen nemen vanuit de

Het ministerie van Financien luistert naar wat er
en

dan cijfers

over mensen

heeft aandacht

voor

speeit

in de

vakantiebestemming

samenieving

hoe Nederianders hun toekomst zien

over

van

Met die kennis

vandaag

en

inzichten

ieggen 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 samenieving belanghjk 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

iedereen vandaag
Nederland

dat

morgen

Onze kernwaarden integer
ons

gedrag

maken wat

1226482

en
we

er

en

in Nederland kansen

daarna

zijn

Samen werken

deskundig duidelijk durf

geven ons een gezamenlijke taal
doen en hoe we dat doen

voor

welvaart

we aan een

en

groei voor
financieel gezond
en

samenwerken zijn leidend

waarmee we

voor

onderling bespreekbaar
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Lees

meer over

https

www

het ministerie van Financien op
ri1k50verheid nl ministeries ministerie

financien orQanisatie

van

Bijzonderheden
We willen dat iedereen zich thuis voeit

bij het

ministerie

volledig kan ontwikkelen Want

werken

aan een

waar we voor

inzichten

ongeacht
Met

1226482

staan

omdat

we

Dit doen

samen

we

vanuit verschillende

geloven dat dit

onze

van

Financien

en

zichzelf

financieel

gezond Nederland is
perspectieven achtergronden en

denkkracht vergroot Iedereen is welkom

culturele

jouw unieke

achtergrond leeftijd arbeidsvermogen gender of seksuele voorkeur
bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving
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Procedure

•

Als

medewerker vertrekt

een

van een

Mocht

vacature

en zo

ja

en

daarmee

een

werkpakket vrijvalt

wordt bekeken of

er

hoe deze vacature moet worden vervuld

sprake zijn van een vacature dan meidt de vacaturehouder van het
afdeiingshoofd ciustermanager directeur MT iid in de DG staf P MT
dat er een vacature is en stelt een vacatureprofiei op Hij zij wordt hierbij ondersteund door
de personeeis management adviseur P M A
Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van
het vacaturetekstenbestand van de directie Bedrijfevoering eenheid Organisatie en Personeei
er

inderdaad

betreffende DG

•

tot met schaal 14

sprake
Vrijgevallen
werkpakketten kunnen eventueel ook op basis van intern switchbeieid worden opgevuid
Hierbij worden medewerkers tenminste op het niveau van de directie in de geiegenheid
gesteid hun interesse kenbaar te maken Soms verandert de functiebeschrijving door nieuwe
inzichten of organisatiepiannen Ook kan een vacature ontstaan doordat er een nieuw
werkpakket komt te iiggen bij een bepaaid organisatieonderdeel
is

•

vacaturevervulling

dienst

Elke vacature wordt in

principe gepubiiceerd op de interdepartementaie mobiliteitsbank

geiijktijdige externe werving plaatsing op de site van
Werken voor Nederiand een gerichte wervingsadvertentie en of bijvoorbeeid het inschakelen
van een werving seiectiebureau In uitzonderiijke gevaiien kan de DG besiuiten een vacature
niet open te steiien en iemand te benoemen op een functie Hiervan kan aiieen sprake zijn
Desgewenst

kan worden besioten tot

indien
Er vooraf

terugkeergaranties zijn afgesproken bijvoorbeeid in gevai van terugkeer na
tijdeiijke stationering op een internationaie functie
Het dienstbeiang dit vraagt bijvoorbeeid het opvuiien van onverwachte en
onvoorziene hiaten in de primaire en essentieie ondersteuning van de politieke top of
bij bijzondere situaties in het bedrijfsproces
Er zwaarwegende overwegingen zijn in het kader van ioopbaanbeieid Hiermee wordt
terughoudend omgegaan Het management toetst breed of deze uitzondering te
rechtvaardigen is Daarbij worden de belangen van de organisatie van de individueie
een

medewerker aisook

van

de andere medewerkers meegewogen

Deze uitzonderinoen worden besoroken aetoetst in de Bestuursraad
•

De vacaturehouder informeert de DG staf
seiectiecommissie

medewerker

dan wel

P MT

om naast

gestreefd

over

de

samensteiling

van

de

de vacaturehouder tevens een

leidinggevende van een andere afdeiing dan wei een ander DG te iaten
sollicitatiegesprekken Om geiijke kansen te geven aan mannen en
bij de werving zai de seiectie uitgevoerd worden door een evenwichtig samengesteid

deeinemen
vrouwen

Er wordt naar

c

q

aan

de

team
•

Via de eenheid O

P van de directie Bedrijfsvoering wordt de vacature gepubiiceerd op de
interdepartementaie mobiliteitsbank en bij externe werving op het externe gedeelte van de

website

van

Werken

voor

Nederiand

via de maii onder de aandacht

De vacaturehouder of de P M A zuiien de vacature ook

brengen

van

de

afdeiing

ciuster directie DG

kunnen rechtstreeks reageren via de mobiliteitsbank of door

een

Gemteresseerden

email te sturen

naar

ingekomen sollicitaties geregistreerd
^minfin
en worden ontvangstbevestigingen verstuurd Een aantal dagen voor de sluitingsdatum neemt
de personeels management adviseur contact op met de vacaturehouder om te overleggen of
de sluitingsdatum gehanteerd blijft of dat deze verlengd dient te worden De ontvangen
sollicitatiebrieven en CV s worden doorgestuurd aan de vacaturehouder en P M A Er kunnen
per vacature afspraken worden gemaakt over het al dan niet gelijk na ontvangst doorsturen
of eerst alle readies verzamelen Reaches die na de sluitingsdatum van een vacature binnen
komen worden na overleg met de P M A doorgestuurd naar de vacaturehouder
5 i 2
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Door de eenheid O

P worden alle
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•

•

•

•
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Na

afloop van de reactietermijn vinden de selectiegesprekken plaats met de daartoe
geselecteerde kandidaten De P M A kan als secretaris van de selectiecommissie aanwezig
zijn Het secretariaat van de vacaturehouder zorgt ervoor dat de sollidtant wordt uitgenodigd
voor het selectiegesprek
De selectiecommissie maakt een keuze uit de kandidaten en legt deze keuze voor aan de
directeur DG Na besluitvorming over de te benoemen kandidaat worden de uitgenodigde
kandidaten door de vacaturehouder geinformeerd over de uitkomst van de selectieprocedure
Tevens zorgt de vacaturehouder voor interne bekendmaking en eventuele publicatie op
Rijksportaal
De vacaturehouder bepaalt in overleg met de P M A wanneer er een
arbeidsvoorwaardengesprek met de kandidaat wordt gevoerd en de P M A zorgt ervoor dat dit
gesprek plaatsvindt
De eenheid O P draagt zorg voor het versturen van afwijzingsbrieven naar de kandidaten die
tijdens de procedure zijn afgevallen De sollicitaties van deze kandidaten worden nog 4 weken
na het afsiuiten van de procedure bewaard waarna zij conform de wet Bescherming
Persoonsgegevens worden vernietigd
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Ministerie van Financier

Gespreksselectieformulier
1

Naam kandidaat

GO

NO GO

Geschikt voor andere rol binnen
het ministerie van Financien

Opmerkingen

2 Motivatie

en

persoon

Toelichting

Motivatie
Is kandidaat gemotiveerd
in audit het vak leren en

gemotiveerd in ADR

Algemene indruk
persoon dhjfveren
ta lenten

ontwikkelpotentieel

Complementariteit
o v huidige
teamsamensteiling
t

3

Selectiecriteria

Toelichting

Vakinhoudelijke
kennis en of ervaring

Accu raat

na u wkeu ri g

Gedragsindicatoren
1
Werkt precies
2

en

zorgvuldig
Signaleert en
corrigeert
afwijkingen en
onvotledigheden
ook in geval van
routinematig

3

werk
Houdt zich

aan

de

voorschriften of

afgesproken
kwaliteitsnormen
4

Toetst

regelmatig

de kwaliteit

van

het eigen werk

Voorbeeldvragen
1
Wat doe je

om

fouten te

1
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in

vermijden

je

werk
2

Beschrijf een
situatie waarin de

planning uitliep
omdatjeje werk
grondiger wilde
controleren
a

Leidde dat
tot

problemen
b

Hoe vaak
is dat

voorgekom
en

3

Welke eisen stel

je

aan

jejezelfen

het werk dat
je doet
aan

a

Lukt

hetje
altijd

om
aan

die

eisen te

voldoen

b

Wat doe je
als je dat
niet lukt

Klantgericht
DeHnitie Houdt rekening
met de behoeften en
belangen van de klant

Gedragsindicatoren
1

Onderzoekt de
wensen van

de

klant
2

Verdiept

zich in de

organisatie en de
belangen van de
klant

3

Reageert snel

en

correct op vragen
4

5

en klachten
Voorziet wensen
van klanten en
speelt daar op in

Zoekt

samen

de klant

naar

met

de

best passende

opiossingen
6

Neemt indien

gewenst de

verantwoordelijkh
eid

voor

de

uitvoering

van

2
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gemaakte
afspraken
7

Is

de klant

naar

duidelijk over
mogelijkheden en
onmogelijkheden
8

Informeert
de

naar

klanttevredenheid

Voorbeeldvragen
1

Wat is

kenmerkend

voor

de manier waarop
jij met interne
externe

klanten

omgaat
2

Is het weleens

voorgekomen dat
het belang van de
klant waarvoor je
werkte anders
dan het

was

belang

van jouw
organisatie Wat
heb je toen
gedaan
a

Wat
verwachtte

je

van

jezelf

in

deze
situatie
b

Hoe voelde

jeje
hierbij
c

Hoe

reageerden
de

organisatie
waarje
voor

werkte

en

de klant op

het
resultaat
d

Watzouje
de

volgende
keer
hetzelfde
doen en
hoe zou je
het anders

aanpakken

3

1226485
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3

Geefeenseen
voorbeeld dat je
een klacht kreeg
van een
a

b

klant

Wat was
de klacht
Wat deed
je

daarmee
c

Hoe

liep

dat af
4

Vertel

eens over

situatie
waarin je een
een

lastige vraag van
klant kreeg

een

a

Wat Wilde

b

deze klant
Hoe

reageerde
je daarop
c

Wat

was

het

resultaat
5

Welk recent

voorbeeld kun je
geven

van een

klant die lets

van

jou vroeg dat je
niet kon of mocht
leveren
a
Wat vroeg
de klant
b
Wat was

jouw
reactie
c

daarop
Hoe verliep
dat

Samenwerken

Defmitie Werkt samen
met anderen aan een
gezamenlijk doel

Gedragsindicatoren
1

Zoekt de

2

samenwerking op
Stemt het eigen
werk af op

3

anderen
Deelt kennis
informatie en
ideeen met

anderen
4

Toont

belangstelling
4

1226485
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de ideeen
anderen

voor

van

5

6
7

Draagt bij aan een
goede onderlinge
werkrelatie
Helpt anderen
waar

nodig

Stelt

waar

nodig

het

gemeenschappelij
ke resultaat boven
het

persoonlijk
belang

Voorbeeldvragen
1
Waar ligt jouw
kracht in de

samenwerking
2

met anderen
Wat zijn dingen
die je kunt

ontwikkelen op
het gebied van

teamwork
a

In welke

situaties
kun je daar
items
last

van

hebben
b

Hoegaje
daarmee
om

3

Geefeenseen

voorbeeld

van een

situatie waarin

je

intensief hebt

samengewerkt
a

In

hoeverre

je
afhankelijk
was

van

elkaar

b
c

Hoe verliep
dat
Wat was
het
resultaat

4

Vertel eens over
een keer dat je
kennis hebt

gedeeld om de
samenwerking te
bevorderen

en

anderen te

helpen
5
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Wat

a

was

de

aanleiding
b

Om welke

kennis
het

ging

Wat

c

leverde het
op

5

Beschrijf eens een
probleem of
meningsverschil in
de samenwerking
met een collega
a

Wat

was er

aan

de

hand

b

Wathebje
daaraan

gedaan
Hoe liep

c

het af

Factoren waarop mag
worden doorgevraagd
in

volgende

gespreksronde

Toelichting
Ditformulier is

Op basis

BELANGRUK

vastgelegd

richtlijn vooralle selecteurs die betrokken zijn bij een selectiegesprek
uniforme leidraad kunnen kandidaten gelijkwaardig worden beoordeeld

een

van een

Voorafgaand aan het gesprek^ worden alle selectiecriteria
gezamenlijke leidraad dienen voor de beoordeiing van alle

die als

kandidaten Zie punt 3

Elke selecteur beoordeelt de selectiefactoren
anderen met een
onvoldoende
goed

zander

afstemming met
Hierop volgend gaat de
voltallige selectiecommissie met elkaar in gesprek over elke afzonderlijke kandidaat op
basis van de factoren die zijn beoordeeld middels dit formuiier Na deze afstemming wordt
een kandidaat wel of niet geselecteerd voor een volgende ronde en of piaatsing op de
afzonderlijk

en

uitstekend

functie

1

Bovenaan

het formuiier is direct zichtbaar welke kandidaat het betreft

kandidaat wordt

uitgenodigd

voor

een

vervoiggesprek

en

is

er

ruimte

of de
voor

opmerkingen
2

Een

beoordeiing

punten worden
motivatie
3

van

aan

drijfveren

de motivatie

en algemene indruk van de persoon
Deze twee
de antwoorden op de vragen met betrekking tot
talenten en ontwikkelpotentieel beoordeeld

de hand

van

Formuleer hier de selectiecriteria waarop kandidaten geselecteerd zullen worden
Dit zijn factoren waar een kandidaat in meer of mindere mate aan moet voldoen
Wat wil

je minimaal terugzien en horen in het gesprek van de kandidaat Factoren
kunnen vakinhoudelijk van aard zijn en om de professional persoon gaan Tevens
6
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kan

per kandidaat een specifieke factor worden
volgende ronde nog doorgevraagd moet worden
er

toegevoegd waarop

in

de

7
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Junior data scientist
Standplaats

Den

Haag

Fu nctieomschri j vi ng

goed gevulde toolbox analyscer ik de financiele data van alle
Met heldere inzichten en aantrekkelijke visualisaties kan ik een
verschil maken Samen met mijn team help ik het Rijk steeds beter te
5 1 2 e
functioneren
bij de Auditdienst Rijk
Met

een

ministeries

De wereld

om ons

been verandert de

Rijksoverheid verandert

en

dus verandert de

Auditdienst Rijk En dat betekent volop uitdaging voor jou ais junior data scientist Wat
het werken voor ons zo bijzonder maakt Vanuit Den Haag werk je voor aile ministeries
Ais onafhankeiijke deskundige en betrokken auditdienst richten we onze dienstverlening
steeds meer op de inrichting van het beheer en de uitvoering van nieuw beieid en nieuwe

wetgeving Door een steeds beter gebruik van anaiytics wordt de controie achteraf
minder tijdrovend Daarin speei jij een beiangrijke rol
Ais junior data scientist werk je op veel verschiilende piekken Van de datacenters van
DUO in Groningen tot de verschiilende ministeries van bijvoorbeeld Infrastructuur en
Waterstaat Buiteniandse Zaken Economische Zaken en Klimaat of Financien Zo kun je
op verschiiiende

departementen

een

kijkje

in de keuken

nemen

Bij de Auditdienst Rijk heb je het mandaat om in de meest gevoeiige systemen van de
Rijksoverheid te kijken In jouw roi ais junior data scientist zorg je voor de effectieve
inzet van data science technieken Samen met ruim twintig collega s van het analytics
team ontwikkei jij toepassingen op basis van de nieuwste inzichten in het veld En je
schakelt direct met de eindgebruikers
Dit aiies vanuit een team dat beschikt

om

deze inzichten toe te passen in onze controie
state of the art IT omgeving

over een

Voor jou ais junior data scientist staat aitijd een senior coliega kiaar ais sparring partner
maar krijg je aiie vrijheid om je eigen opiossingsrichting te kiezen En je krijgt veei
kansen

en mogelijkheden om jezeif te ontwikkeien zowel inhoudeiijk ais persooniijk
Bijvoorbeeld door het volgen van een post masteropleiding Instromen in het IT Audit
Traineeship met een focus op data analytics behoort ook tot de mogelijkheden

Wil je Never eerst eens praten
Neem dan contact op met[

over
5 1 2

jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden
e

via 06

5 1 2

6

Functie eisen
•

Je hebt

•

Je hebt

•
•

Jouw

relevant hbo

enige

recente

en

of

wo

diploma
werkervaring

relevante

in het uitvoeren

van

data

anaiyse Dit mag ook stage ervaring zijn
Je hebt affiniteit met IT en kennis van de nieuwste data science

ontwikkelingen
vaardigheden op het gebied van de inzet van Microsoft SQL R
en of Python Dit kun je aantonen bij voorkeur door een reievante studie of
stages of courses via DataCamp Coursera en eDX

Je beschikt

over

competentles

•
•

•
•
•

analyseren
kiantgerichtheid
omgevingsbewustzijn
plannen en organiseren
samenwerken

Herken
Je bent

1226486

een

jij jezeif ook hierin
ieergierig en dienstverlening

enorm

zit in

je bioed Ook heb je uitstekende
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communicatieve

vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk VIot schakel je tussen
en je hecht je niet aan een vaste werkplek of omgeving 3e vindt het
plezierig en zinvol om relaties op te bouwen en samenwerken gaat je goed af Daarnaast
straal je enthouslasme en doorzettingsvermogen ult
verschillende roller

Wat hebben

te bieden

wij jou

aanvullend

opieldingsprogramma gericht op persoonlljke ontwikkeling kennis
vaardigheden
een intensleve begelelding en coaching door zeer ervaren collega s
verschillende ultdagende opdrachten verspreid over de hele RIjksoverheid
een prima salaris en ultstekende secundaire arbeldsvoorwaarden
een informele en toch zakelijke werkorngeving waarin we respectvol met elkaar
een

•

en
•
•

•
•

om

gaan

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris
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ontvang je

een

individueel

keuzebudget

IKB

Het IKB bestaat uit

geld

je brutojaarsalaris
tijd
jij de keuzes die bij jou
en
kun
een
deei
van
arbeidsvoorwaarden
zelf
samenstellen
Je kunt er
passen
je
je
bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer
jij dat wenst Ook kun je dit budget omzetten in veriof en andersom of besteden aan
fiscaalvriendelijke doelen De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en
loopbaanontwikkeling en biedt daarvoortal van mogelijkheden Tot de secundaire
van

Met het IKB maak

en

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

volledige vergoeding
ouderschapsverlof
Ministerie

van

Samenwerken
Het werk

Financien

aan een

financieel gezond Nederland

van Financien gaat over meer dan cijfers en geld alleen Het
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

gaat

het ministerie

van

over mensen

in Nederland

verzekeraars

exportregels

en

Het ministerie
en

en

daarbuiten

En

we

rekenen allemaal op

wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de

van

heeft aandacht

Financien luistert
voor

naar

wat

er

speelt

in de

hoe Nederlanders hun toekomst zien

duidelijkheid over
vakantiebestemming

samenleving

van

Met die kennis

vandaag

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
economic 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 economic 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
ons

gedrag

maken wat

1226486

en

geven

we

doen

ons een
en

hoe

duidelijk durf en samenwerken zijn leidend voor
gezamenlijke taal waarmee we onderling bespreekbaar

we

dat doen
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Lees
www

meer over

het ministerie

van

Financien op

riiksoverheid nl ministeries ministerie

Auditdienst
De Auditdienst

van

financien oraanisatie

Rijk
ADR

onafhankelijke interne auditdienst van de Rijksoverheid
helpen wij die overheid nog beter te functioneren Niet
alleen door het uitvoeren van onderzoeken en het geven van een onafhankelijk oordeel
of het presenteren van bevindingen Dit doen wij 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
van de auditors is werkzaam in
psychologic en kunstmatige intelligentie Ongeveer 60
de financial audit Het overige deel werkt als IT auditor of operational auditor
In

opdracht

Rijk

van

Meer informatie
www

is de

alle ministeries

over

rnksoverheid nl

de ADR vind je op

onderwerpen

ri1ksoverheid auditbeleid auditdiensten

Bijzonderheden
We willen dat iedereen zich thuis voelt

bij het ministerie van Financien en zichzelf
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

volledig kan ontwikkelen

Want

samen

ongeacht culturele achtergrond leeftijd arbeidsvermogen gender of seksuele voorkeur
Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving
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 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

Draag jij graag bij

Traineeship behoort tot de mogelijkheden
Kijk je op www werkenvoornederland ni starters audit traineeship
Tijdens de openstelling van de vacature vinden ook gesprekken plaats Hierdoor
kan het zijn dat we de vacature eerder sluiten dan de aangegeven
openstellingstermijn Wacht dus niet tot het laatste moment met solliciteren
De selectieprocedure bestaat uit een online assessment twee gesprekken en een
arbeidsvoorwaardengesprek
Mogelijkheid

tot instromen in het Audit

Meer weten

1226486
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Traineeship financial audit
Standplaats Den Haag
Fu nctieomschri j vi ng
Controles uitvoeren op onderwerpen die je terugziet in de maatschappi] zo gaan
miijarden aan onderwijs eigenlijk over de duizenden scholen en docenten die onderwijs
verzorgen in Nederiand

5 1 2

bi] de Auditdienst Rijk

e

Controies van uitgaven en ontvangsten uitvoeren binnen de gehele Rijksoverheid Terwiji
je tegeiijkertijd werkt aan je persooniijke en professioneie ontwikkeiing Dat is wat jij
doet ais trainee finandai audit bij het ministerie van Financien Wii jij je speciaiiseren in
de accountancy binnen de Rijksoverheid En ben je kritisch en anaiytisch sterk Dan is
dit een uitdaging die bij je past
De organisaties waarbinnen jij controies uitvoert varieren van ministeries tot
agentschappen Zo buig je je het ene moment over de jaarrekening van Rijkswaterstaat
en

het

volgende

het ministerie

moment over de

van

inkoop van beademingsapparatuur of mondkapjes bij
Voiksgezondheid Daarnaast voer je controies uit op de Europese

fondsen

Natuuriijk doe je dit niet aiieen Samen
auditors

en

betalingen
Hierbij onderhoud je actief
informatie

met

een

team

van ervaren

financiai auditors IT

data anaiisten onderzoek je reievante processen ais subsidies inkopen en
Ook beoordeei je de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening

vervoigstappen

te

je klanten zo verzamei je de noodzakeiijke
je je bevindingen met het team om zo de juiste

contact met

En uiteraard deei

bepalen

Dit aiies doe

je vanuit het traineeship Financiai Audit Dit tweejarige
opieidingsprogramma voor hbo ers en wo ers start uiteriijk in September 2022 Je voigt
het traineeship met vijftien andere trainees in de discipiines financiai operationai en IT
auditing Tijdens het traineeship voer je verschiiiende opdrachten uit die betrekking
hebben op uiteeniopende onderwerpen bij diverse opdrachtgevers Naast je werk volg je
een
post master om registeraccountant te worden Meer informatie over het traineeship
vind je hier

Functie eisen
•

Je rondt

uiteriijk per 1 September 2022 je
bedrijfseconomie finance and controi af

Herken
Je bent

jij jezelf ook hierin
leergierig wiit de onderste

enorm

master of bacheior

steen boven

brengen

en

accountancy of

legt

risico

s

bloot

Daarnaast durf

je initiatief te nemen en ben je gemotiveerd om werken en studeren te
combineren Je vindt het piezierig en zinvoi om relaties op te bouwen en samenwerken
gaat je goed af Bovenal wii je investeren in je toekomst

en

bijdragen

aan

het

algemeen

belang
Wat hebben
•

•

•

•

1226487

wij jou

te bieden

een

combinatie

een

breed inzetbare financiai auditor

van

werken

en

leren

jij je in twee jaar tijd
junior accountant

zodat

ontwikkelt tot

post master accountancy die jou voorbereidt op je toekomst ais
registeraccountant RA Deze opieiding betalen wij voorje
een aanvuilend opieidingsprogramma gericht op persooniijke ontwikkeiing
en vaardigheden
een

intensieve

begeieiding

en

coaching door

zeer ervaren

coilega

kennis

s
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•

verschillende

•

een

•

een

uitdagende opdrachten verspreid

omgaan
een ontzettend leuke

•

over

de hele

Rijksoverheid

prima salahs en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
infornnele en toch zakelijke werkomgeving waarin we respectvol met elkaar

gezellige traineegroep

en

waarmee

je

veel

gaat beleven

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

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
passen

en

kun je

een

volledige vergoeding
ouderschapsverlof
Ministerie

van

Samenwerken

deel

geld

van

van

je

reiskosten

ov

werkverkeer

woon

en

gedeeltelijk betaald

Financien

aan een

financieel

gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financien

zoals

ik

gaat

over meer

dan

cijfers

en

geld alleen

Mensen met

Het

dromen

gaat
jij
verwachtingen zorgen vragen
plannen We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed
over mensen

en

onderwijs Op duidelijkheid

over

verzekeraars

en

exportregels

in Nederland
en

Het ministerie
en

op betrouwbare banken en
rekenen allemaal op duidelijkheid

belastingtarieven

daarbuiten

En

we

en

wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de

van

heeft aandacht

Financien luistert
voor

naar

wat

er

en

speelt

in de

hoe Nederlanders hun toekomst zien

over

vakantiebestemming

samenleving

van

Met die kennis

vandaag

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
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
ons

gedrag

maken wat

en
we

ons een

geven
doen en hoe

Lees

meer over

httos

WWW

Auditdienst

we

het ministerie

riiksoverheid

n

duidelijk durf en samenwerken zijn leidend voor
gezamenlijke taal waarmee we onderling bespreekbaar
dat doen

van

Financien op

I mi nisteries ministerie

van

financien oraanisatie

Rijk

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

doen

1226487

we

door het uitvoeren

van

onderzoeken

het geven

van een

onafhankelijk oordeel
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het presenteren van bevindingen Daarnaast delen we best practices en brengen we
departementen met elkaar in verbinding Onze zeshonderd medewerkers hebben diverse
achtergronden zoals accountancy bestuurskunde psychologie en kunstmatige
van onze auditors is werkzaam in de financial audit De rest
intelligentie Ongeveer 60
van onze collega s werkt als IT auditor of operational auditor
en

Voor meer over het

https

www

traineeship Audit kun je terecht op
werkenvoornederland nl starters audit traineeship

Voor meer over de Auditdienst

https

www

Rijk kun je terecht op
ri1ksoverheid nl onderwerpen 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
gender of seksuele voorkeur Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de

behoeften uit
•

onze

Draag jij graag bij

samenleving
aan een

financieel gezond Nederland

Je bent

van

harte

Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen Maar we staan ook
met bijgevoegd je cv of presentatie
open voor andere vormen zoals een video
In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in
sollicitatie in PowerPoint
een pdf of Word bestand Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken
Tijdens de openstelling van de vacature vinden ook selectiegesprekken plaats
welkom

•

•

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 een online assessment twee gesprekken en een

arbeidsvoorwaardengesprek

1226487
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IT audits

Projectleider

Standplaats Apeldoorn
Fu nctieomschri j vi ng
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 Met jouw functie behoed je het Rijk voor
IT risico s en lever je een bijdrage aan een transparante betrouwbare en
5 1 2 e
veiiige overheid
Jij voert bij ons audits uit waarop de politieke schijnwerpers gericht zijn en die een
groot nnaatschappelijk belang dienen Als onafhankelijke deskundige en betrokken
auditdienst is onze dienstverlening steeds nneer gericht op het auditen van de inrichting
van automatisering en de uitvoering van nieuw beleid en nieuwe wetgeving Hierdoor en
door een steeds intensiever en beter gebruik van IT tooling wordt de controle van de
rijksfinancien achteraf minder complex en tijdrovend
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
In

met

een

team uit

codrdinerende
Het resultaat

Naast het uitvoeren

van

de werkzaamheden heb

coachende rol richting je junior college

en

je

in audits

een

s

jouw onderzoek is een bijdrage aan een zorgvuldig onderbouwd en
politiek
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
van

verantwoord

jij onze nieuwe collega Of wil je Never eerst eens praten
toekomstige werkzaamheden Neem dan contact op met
Word
5 1 2

via 06

e

5 1 2

over

jouw misschien wel
5 1 2

e

e

Functie eisen
•

Je hebt

•

Je hebt minimaal vier

wo

niveau

jaar

audits technical audits of
•

Je hebt aantoonbare

projecten
•

Jouw

en

en

relevante

ervaring
systemaudits

laten

uitvoeren

relevante ervaring met het codrdineren

het aansturen

Je hebt affiniteit met de

in het

van een

en

van

IT

begeleiden

van

projectteam

jaarrekeningcontrole

competenties

•

analyseren

•

creativiteit

•

organisatiesensitiviteit

•

samenwerken

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
van
van

1226488

en

verandert door

grote aanpassingen in de bedrijfsvoering En je wilt een rol
en professionalisering van de dienstverlening

betekenis spelen in de verdere opbouw
de Auditdienst Rijk

00007

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

van

passen en

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

Financien

van

Samenwerken

financieel

aan een

het ministerie

gezond

Nederland

Het werk

van

gaat

zoals jij en ik Mensen met verwachtingen zorgen vragen dromen
We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed

plannen
onderwijs Op duidelijkheid
in Nederland

verzekeraars

exportregels

Financien gaat

over meer

dan

cijfers

en

geld alleen Het

we samen

verbindingen

en op betrouwbare banken en
rekenen allemaal op duidelijkheid

voor

en

belastingtarieven

daarbuiten

Financien luistert

van

heeft aandacht

leggen

over
en

En

we

wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de

en

Het ministerie
en

van

over mensen

naar

wat

er

in de

speelt

met andere ministeries

van

Met die kennis

vandaag

en

inzichten

Internationale netwerk de juiste
Nederland verder We zorgen ervoordat Nederland en onze
en

binnen

vakantiebestemming

samenleving

hoe Nederlanders hun toekomst zien

over

ons

brengen we
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
en

economie klaar

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

Samen zorgen

we ervoor

iedereen vandaag
Nederland

dat

morgen

Onze kernwaarden integer
ons

gedrag

maken wat

en
we

er

en

in Nederland kansen

daarna

deskundig duidelijk durf

geven ons een gezamenlijke taal
doen en hoe we dat doen

Lees

meer over

httPs

WWW

het ministerie

van

zijn

Samen werken

voor

welvaart

we aan een

en

en

groei

voor

financieel gezond

samenwerken zijn leidend

waarmee we

voor

onderling bespreekbaar

Financien op

hi ksoverheid nl ministeries ministerie van financien oraanisatie

Auditdienst
De Auditdienst

Rijk

ADR is de onafhankelijke interne auditdienst van de Rijksoverheid
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
In

opdracht

Rijk

van

verbinding te brengen De ADR bestaat uit ruim zeshonderd
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
departementen

met elkaar in

medewerkers met diverse

1226488
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informatie

Voor

meer

www

riiksoverheid nl

over

de ADR kun

onderwerpen

je terecht op
ri1ksoverheid auditbeleid auditdiensten

Bijzonderheden
•

We willen dat iedereen zich thuis voelt

volledig

kan ontwikkelen

Nederland is

Want

waar we voor

samen

staan

bij

het ministerie

werken

aan een

van

Financien

financieel

en

zichzelf

gezond
perspectieven

Dit doen we vanuit verschillende

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

achtergronden

•

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

pdf of Word bestand Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken
Gedurende openstelling van de vacature vinden ook gesprekken plaats Hierdoor
een

•

sluiten

we de vacature mogelijk eerder dan de aangegeven
Wacht dus niet tot het laatste moment met solliciteren
•

•

•

1226488

openstellingstermijn

De selectieprocedure bestaat uit twee gesprekken en een
arbeidsvoorwaardengesprek
De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring Dit
betekent dat er ook sprake kan zijn van een aanloopschaal
Het gaat om een functie van 32 tot 36 uur per week Een parttime werkweek van
vier dagen is bespreekbaar
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Managementondersteuner
Functieomschrijving
De wereld

Rijksoverheid verandert en Auditdienst Rijk
beweegt
onafhankelijke deskundige en betrokken auditdienst hebben wij
meerwaarde door ons
naast onze wettelijke taak om financiele verantwoordingen
om ons

controleren

been verandert

de

Als

mee

steeds

Je ondersteunt

een

te richten op wat

te

op dit moment toe doet Ben jij die
rechterhand die er vanuit Den Haag voor zorgt dat de teams hun werk optimaal kunnen
uitvoeren
meer

of meerdere DT leden

het

er

accountdirecteuren
beoordeelt

en

of sectormanagers met

agendabeheer waarbij je uitnodigingen
prioriteiten stelt bij het maken
Daarnaast
coordineer
de
informatiestroom
naar en van andere
afspraken
je
via
en
beoordeel
de
binnenkomende
departementen
DigiDoc
je
telefoongesprekken op
inhoud en urgentie Daarbij verstrek je zoveel mogelijk zelf de gevraagde informatie of
verwijsje naarde betrokken deel projectleider Als managementassistent maakjij de
werkweek overzichtelijk en gestructureerd en neem je de teams zoveel mogelijk
organisatorisch werk uit handen Met jouw organiserend vermogen draag je zo een
belangrijk steentje bij aan een financieel gezond Nederland
en

van

Je gaat een belangrijke rol vervullen bij het onboardingproces van nieuwe medewerkers
en inhuurkrachten Jij wordt het eerste aanspreekpunt voor onze nieuwe collega s en

praktische zaken geregeld zijn om bij de Auditdienst Rijk ADR te
beginnen
je erop toe dat de nieuwe medewerker toegang heeft tot de
juiste accounts en systemen en kan beschikken overde benodigde ondersteunende
middelen De ADR werft grote groepen trainees die starten in februari en September en
zorgt

ervoor

dat alle

kunnen

Ook zie

heeft op meerdere momenten in het jaar

een

instroom

aan

inhuurkrachten

Voor alle werkzaamheden schakel je regelmatig met de andere collega s van de afdeling
Bestuursondersteuning binnen de ADR Deze afdeling bestaat onder meer uit ongeveer

twintig managementondersteuners Je helpt elkaar waar nodig zorgt voor goede
afstemming en vervangt elkaar bij afwezigheid Dit houdt in dat jij met enige regelmaat
ook andere directeuren of managers ondersteunt Goede samenwerking flexibiliteit en
vertrouwen zijn hierbij erg belangrijk Je houdt elkaar goed op de hoogte van alles dat
speelt zodat continuiteit verzekerd is Een goede dosis humor is natuurlijk ook altijd
welkom
De

afdeling Bestuursondersteuning wordt daarnaast gevormd door

Communicatie Opieidingen
samen

met de eenheid

personele

en

Evenementen

Organisatie

en

en

Personeel

functioneel beheer
voor

de facilitaire

een

en

team

werkt

financiele

nauw
en

zaken

Functie eisen
•

•

•
•
•

•

Je hebt mbo werk

en
denkniveau bijvoorbeeld een opieiding tot
managementassistent aangevuld met een extra opieiding
Je hebt ervaring als directie secretaresse of managementassistent in een
complexe omgeving bij voorkeur in een departementale organisatie
Je beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit en kunt goed anticiperen
Je bent vaardig met MS Office Digidoc en iBabs
Je bent proactief tactvol en communicatief sterk
Je kunt goed werken onder druk en bent in staat om in een hectische omgeving
snel te schakelen tussen verschillende onderwerpen en taken

Overige arbeidsvoorwaarden

1226489

00008

Naast het salaris ontvang

16 37
passen

je

een

Individueel

Keuzebudget

IKB

Het IKB bestaat uit

geld

je bruto jaarsalaris en tijd Met het IKB maakjij de keuzes die bij jou
kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen Je kunt er

van
en

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
fiscaal vriendelijke 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

Financien

van

Samen werken

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
en

Financien luistert

van

heeft aandacht

voor

naar

wat er

speelt

in de

hoe Nederlanders hun toekomst zien

samenleving

van

Met die kennis

vandaag

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
economic klaar zijn
fronten

voor

de steeds sneller veranderende wereld

niet vanzelf

Dat

is daar ook

En

van

morgen
Dat

Op alle
geld

gaat
natuurlijk
geld
nodig
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
voor

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
ons

gedrag

maken wat

en

integer deskundig duidelijk durf en samenwerken zijn leidend voor
geven ons een gezamenlijke taal waarmee we onderling bespreekbaar

we

doen

Lees

meer over

https

www

en

hoe

het ministerie

rijksoverheid

Auditdienst
De Auditdienst

we

dat doen

van

Financien

nl ministeries ministerie

van

financien organisatie

Rijk
ADR

onafhankelijke interne auditdienst van de Rijksoverheid
opdracht
helpt de ADR de overheid nog beter te functioneren Niet
alleen door het uitvoeren van onderzoeken het geven van een onafhankelljk oordeel of
het presenteren van bevindingen Maar ook door het delen van best practices en door
In

1226489

Rijk

van

is de

alle ministeries
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departementen

met eikaar 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
Voor
https

meer

informatie

over

de ADR kun

operational auditor

je terecht

op
riiksoverheid ni onderwerpen riiksoverheid auditbeleid auditdiensten

www

Bijzonderheden
•

We willen dat iedereen zich thuis voelt

volledig

kan ontwikkelen

Nederland is

bij het

ministerie

van

Financien

Want samen werken aan een financieel

waar we voor

staan

Dit doen

we

en

zichzelf

gezond

vanuit verschillende perspectieven

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

achtergronden

behoeften uit
•

welkom

•

financieel

Solliciteren kan door

voor

betreft

dagen

1226489

samenleving
aan een

andere

je

een

is

functie

vormen

van

36

zoals

gezond Nederland

cv en

Je bent

motivatie in te sturen

uur

een

video

van

Maar

harte

we

staan ook

bijgevoegd je cv of presentatie
In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in
sollicitatie in PowerPoint
een pdf of Word bestand Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken
De sollicitatiegesprekken staan gepland in week 40 en 41 Vanwege de
coronamaatregelen voeren we sollicitatiegesprekken voorlopig digitaal
De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring Het
open

•

onze

Draag jij graag bij

per week

met

Een parttime werkweek

van

drie of vier

bespreekbaar
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Strategisch adviseur accountancy
Functieomschrijving
mijn werk is dat ik collega s echt kan helper met het opiossen
controlevraagstukken en daardoor als adviseur dicht bij de praktijk sta Zo
ben ik met mijn collega s betrokken bij het slim inzetten van innovatieve
audittechnieken en adviseer ik ons management over beleidsontwikkelingen op
controlegebied Zo bouw ik mee aan de ontwikkeling van het accountantsvak
5 1 2 e
Auditdienst Rijk ADR
Het mooie

aan

van

Zijn

we

treden

op de nieuwste ontwikkelingen Kan data analyse in de plaats
het traditionele accountantsonderzoek Hoe vertalen we nieuwe inzichten

aangesloten

van

goed mogelijk
moeten inspelen

naar

vragen

waar

de

Wat verandert er in onze

controlepraktijk
liggen kansen om vernieuwingen door
gaat bezighouden

Waar

jij je

mee

omgeving waarop

te voeren

zo

we

Allemaal

Als

strategisch adviseur geef je advies aan de leiding draag je bij aan de kwaliteit van de
uitvoering en signaleer je kansen voor de innovatie van ons controleproces Je adviseert

collega s bij het opiossen van uitdagende problemen of vaktechnische dilemma s in onze
dagelijkse controlepraktijk adviseert gevraagd en ongevraagd over verbeteringen en
staat in rechtstreeks contact met de leiding van de Auditdienst Rijk ADR en de
uitvoering op de werkvioer
Je werkt in

dynamische omgeving samen met hooggekwalificeerde collega s van
disciplines en hebt professioneel contact met het directoraat generaal
Rijksbegroting de Algemene Rekenkamer en beroepsorganisaties zoals de NBA IIA en
NOREA De kwaliteit van het werk staat voorop en je hebt een scherp oog voor mogelijke
verbeteringen en doelmatigheid Je bent gericht op vernieuwingen in de controlestrategie
en weet daar een praktische bijdrage aan te leveren bijvoorbeeld bij de introductie van
ons nieuwe auditmanagementsysteem Bij ons vind je een ideale plek om verder te leren
en te groeien Er is volop aandacht voor je eigen ontwikkeling persoonlijk en
vakinhoudelijk Afronding van een studie en mogelijke vervoigstappen worden door ons
gefaciliteerd
een

verschillende

Je komtte werken

bij de stafafdeling Bestuursondersteuning en Vaktechniek waar
strategisch
gedegen vakkennis binnen de ADR samenkomen We werken in een
multidisciplinair en divers team van circa tien personen sommigen met een RA opleiding
anderen meer vanuit een IT of Operational Audit achtergrond Ervaring telt maarook
de frisse blik van nieuwkomers is voor ons belangrijk
advies

en

Kortom we zoeken een dynamische leergierige adviseur met kennis van het vak Word
jij de nieuwe college van| 5 i 2 e~[ Of wil je Never eerst eens praten over jouw misschien
wel toekomstige werkzaamheden Neem dan contact op met I s i z e [via 06
5 1 2 e
5 1 2

pT^of

Via 06

e

5 1 2

e

Functie eisen
Je bent

recent

afgestudeerd als

accountant of in de eindfase van

je

tot RA

praktijkopleiding
vijf jaar ervaring

Je hebt circa

in de financiele controle

Je hebt aantoonbaar interesse in het vak

waaronderde

ontwikkelingen
datagedreven controle aanpak

1226490

bent op de hoogte van nieuwe
maatschappelijke rol van de accountant
en

en

integrated reporting

00009

Je weet de

•

verbinding

te

leggen

met de andere

auditdisciplines

IT audit

en

operational audit en bent van nature gericht op innovatie en vernieuwing
Je bent in staat om zelfstandig opdrachten uit te voeren en leiding te geven

•

aan

projecten
Jouw

competenties
Je bent je bewust van je omgeving
Je durft een oordeel te vormen

•

•

•

Je kunt met kracht

•

Je hebt uitstekende communicatieve

overtuigen

vaardigheden

Herken jij jezelf ook hierin
enorm leergierig wilt de onderste steen boven halen

Je bent

en

legt risico

s

bloot

Daarnaast kun

je flexibel schakelen tussen verschillende rollen en je hecht niet aan een
vaste werkplek of omgeving Je vindt het plezierig en zinvol om relaties op te bouwen en
samenwerken

voorrecht

om

gaat je goed af Bovenal wil je investeren
bij te dragen aan het algemeen belang

in

je

toekomst

en

vind

je

het

een

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris

ontvang je een individueel keuzebudget IKB Het IKB bestaat uit geld
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
16 37

van

fiscaalvriendelijke doelen De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en
loopbaanontwikkeling en biedt daarvoortal van mogelijkheden Tot de secundaire
arbeidsvoorwaarden behoren onder

volledige vergoeding
ouderschapsverlof
Ministerie

van

Samenwerken

van

je

ov

meer

reiskosten

aan een

en

bedrijfsfitness
gedeeltelijk betaald

financieel gezond Nederland

gaat

over meer

dan

cijfers

en

geld alleen

Het

zoals jij en ik Mensen met verwachtingen zorgen vragen dromen
We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed

over mensen

plannen
onderwijs Op duidelijkheid

over

verzekeraars

en

exportregels

in Nederland
en

Het ministerie
en

werkverkeer

woon

Financien

Het werk van het ministerie van Financien

gaat

verschillende studiefaciliteiten

belastingtarieven

daarbuiten

wat we wel en niet mee

van

heeft aandacht

Financien luistert
voor

en

en

op betrouwbare banken en

rekenen allemaal op duidelijkheid over
mogen nemen vanuit de vakantiebestemming

naar

En

wat

we

er

speelt

in de

hoe Nederlanders hun toekomst zien

samenleving

van

Met die kennis

vandaag

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

1226490
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Samen zorgen

iedereen

we ervoor

vandaag

dat

morgen

er

en

in Nederland kansen

daarna

zijn

Samen werken

voor

welvaart

we aan een

en

groei

voor

financieel gezond

Nederland
Onze kernwaarden integer
ons

gedrag

maken wat

en

geven

we

doen

deskundig duidelijk durf en samenwerken zijn leidend voor
gezamenlijke taal waarmee we onderling bespreekbaar

ons een

en

hoe

we

dat doen

Lees meer over het ministerie van Financien op
www ri1ksoverheid nl ministeries ministerie
https

Auditdienst
De Auditdienst

van

financien Qraanisatie

Rijk

ADR is de onafhankelijke interne auditdienst van de Rijksoverheid
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
In

opdracht

Rijk

van

het presenteren

bevindingen Maar ook door het delen van best practices en door
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

departementen

https

www

van

met elkaar in

riiksoverheid nl onderweroen ri1k50verheid auditbeleid auditdiensten

Bijzonderheden
Wat hebben

wij jou

te bieden

Een aanvullend

opieidingsprogramma gericht op persoonlijke ontwikkeling
vaardigheden
Intensieve begeleiding en coaching doorzeer ervaren collega s
Verschillende uitdagende opdrachten verspreid over de hele Rijksoverheid
kennis

en

Een prima salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
Een informele en toch zakelijke werkomgeving waarin we respectvol met elkaar
omgaan
We willen dat iedereen zich thuis voelt

bij het ministerie

volledig kan ontwikkelen Want

werken

Nederland is

waar we voor

achtergronden

en

inzichten

Iedereen is welkom

samen

staan

Dit doen

omdat

ongeacht

we

culturele

aan een

van

Financien

financieel

en

zichzelf

gezond

vanuit verschillende perspectieven
geloven dat dit onze denkkracht vergroot
we

achtergrond leeftijd arbeidsvermogen
bijdrage spelen we beter in op de

gender of seksuele voorkeur Met jouw unieke
behoeften uit onze samenleving
Draag jij graag bij

aan een

financieel gezond Nederland

welkom Solliciteren kan door je

cv en

open voor andere vormen
sollicitatie in PowerPoint

een

video

van

Maar

harte

we

staan ook

bijgevoegd je cv of presentatie
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 13 op basis van kennis en
ervaring Dit betekent dat er ook sprake kan zijn van een aanloopschaal

1226490

zoals

Je bent

motivatie in te sturen
met

00009

Het gaat
tot de

1226490

om een

functie

van

32

36

uur

waarin

een

werkweek

van

vier

dagen

mogelijkheden behoort
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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
5 1 2
uit [

analyse

De wereld
werken

om ons

been verandert

de andere keer

voer

bij

e

ik

een

staatssteun

de Auditdienst

Rijk

dus beweegt de Auditdienst Rijk ADR

en

mee

Wij

de Europese Commissie en dat maakt het werken voor
Rijksoverheid
de ADR in een internationale context zo bijzonder Jij werkt binnen de sector EU Wij
voeren

voor

de

en

audits uit

en

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
andere overheden die ten behoeve van deze fondsen zijn ingericht
Ais auditor EU fondsen

voer

je

een

mix

aan

en

auditactiviteiten uit zoais financiai audits

audits

compliance
system audits inclusief IT
uit en hebt een adviserende roi Zo richt je je

performance audits Je voert controles
bijvoorbeeid op verbeteringen van
en
interne
binnen
Nederiand Je werkt vanuit Den Haag
systemen
beheersingsprocessen
of Utrecht maar ook op iocaties van projecten Daarnaast krijgen actuele beiangrijke
onderwerpen denk aan duurzaamheid steeds meer een piek in je controleaanpak
en

Je controieert

projecten bij bedrijven organisaties uit de iandbouw en visserijsector de
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
overheid

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

je terecht
coiiega
expertises ervaringen en
in
een van de muitidiscipiinaire
achtergronden Ais auditor EU fondsen werk je
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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en waar
s

kom

met verschiiiende
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verschil te maken in

je teann Uiteraard neem je een gezonde dosis humor mee
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
5 i 2 e
en ontwikkeling Word jij de nieuwe college van
^ Of wil je Never eerst eens
praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden Neem dan contact op met
Er heerst

een

5 1 2

}

6

via 06

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

•

Je hebt aantoonbare kennis

•

Je vindt het leuk

taak uit te
Herken jij

om

jaar aantoonbare
en

kunde

actuele ervaring in financiele controle
accounting en andere ERP systemen

en

van

naast EU audits ook controlewerkzaamheden in

jezelf ook hierin

•

Je bent

•

Je kunt flexibel schakelen tussen verschillende rollen

•

•

•

wettelijke

voeren

leergierig wilt de onderste

enorm

steen boven halen
en

en

legt risico

hecht niet

s

aan een

bloot
vaste

werkplek of omgeving
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
Je vindt het

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je

16 37
passen

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

van
en

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
•

Een aanvullend

opieidingsprogramma gericht op persoonlijke ontwikkeling
vaardigheden
Intensieve begeleiding en coaching door zeer ervaren collega s
Verschillende uitdagende opdrachten verspreid over de hele Rijksoverheid
kennis

•

•

te bieden

wij jou

en

prima salaris

•

Een

•

Een informele

en

en

uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

toch

zakelijke werkomgeving waarin

we

respectvol

met elkaar

omgaan
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