
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet  

van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

 

MEDEWERKER  

INTERNE CONTROLE 
= 0,5 FTE (werktijden in overleg) = 

De medewerker interne controle houdt zich vooral bezig met advisering, controle en ontwikkeling 

vanuit intern gericht beleidsvelden en processtructuren. Resultaten worden getoetst aan interne 

service level agreements, kwaliteitsnormen, protocollen en/of fundamentele keuzes. De medewerker 

werkt bij ons bedrijfsonderdeel Bedrijfsvoering & Control en is verantwoording verschuldigd aan de 

Teamleider Interne Beheersing. 

 

> TAKENPAKKET 

Tot het takenpakket behoren: 

1. Het controleren van diverse processen binnen de organisatie 

 De processen van Baanbrekers controleren op hun opzet en werking of werkzaamheden 
uitvoeren voor de rechtmatigheid van de jaarrekening. 

 

2. Het adviseren met betrekking tot kwaliteit en risicobeheersing 

 Signaleert aan de teamleider knelpunten met betrekking tot de kwaliteit en doet 
verbetervoorstellen. 

 Legt bevindingen vast in een geautomatiseerd systeem. 

 Bewaakt het treffen van beheersmaatregelen door de teamleider en informeert zo nodig 
gevraagd en ongevraagd de controller. 

 Stelt jaarlijks het interne controleplan op. 

 Voert interne controlewerkzaamheden uit voor de rechtmatigheid van de jaarrekening. 
 

3. Het adviseren met betrekking tot de administratieve organisatie 

 Beschrijft procedures met betrekking tot bedrijfsvoering en houdt deze actueel. 

 Controleert naleving van de procedures en signaleert knelpunten. 

 Evalueert de inrichting van de administratieve organisatie. 

 Adviseert aan de teamleider over aanpassing en verbetering van de administratieve 
organisatie. 

 

 



 

 

> WIJ VRAGEN: 

 Hbo werk- en denkniveau. 

 Kennis van relevante wet- en regelgeving. 

 Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. 

 Een klant- en resultaatgerichte instelling. 

 COMPETENTIES: zelfstandig, flexibel, nauwkeurig, analytisch,  
verbeteringsgericht, integer, samenwerken. 

 

> WIJ BIEDEN: 

 Mooi en uitdagend werk in een innovatieve en moderne organisatie die midden in de 
samenleving staat. 

 Een salaris van maximaal 3.805 euro bruto per maand bij een volledige werkweek (indeling in 
normfunctie HR21: adviseur V). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. 

 Een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden (denk aan koop- en verkoop van 
verlof, betaald ouderschapsverlof, fietsenplan, opleidingsfaciliteiten, Individueel Keuze 
Budget van 15,3% over het jaarsalaris, flexibele werktijden). 

 De medewerker interne controle komt in dienst van de Stichting Bevordering 
Werkgelegenheid Midden-Langstraat (SBW). Hij of zij wordt vanuit SBW gedetacheerd bij 
Baanbrekers.  

 

> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 

Wil je meer weten over Baanbrekers? 
Kijk dan op www.baanbrekers.org.  
 
Wil je meer weten over deze functie?  
Bel of mail dan naar Angeline Grootswagers, Teamleider Interne Beheersing, 0416 67 10 16, 
angelinegrootswagers@baanbrekers.org.  
 
Wil je solliciteren?  
Mail je brief en CV voor 9 juli a.s.: sollicitatie@sbw-waalwijk.nl.  
Vermeld hierbij het vacaturenummer: 18-08. 

Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit.  

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 

Een selectie-assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
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