
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet  

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

 

MEDEWERKER INTERNE CONTROLE 

De medewerker Interne Controle (IC) werkt bij Bedrijfsvoering & Control. Hij of zij is verantwoording 

verschuldigd aan de teamleider Interne Beheersing. De medewerker houdt zich vooral bezig met 

advisering, controle en ontwikkeling vanuit intern gerichte beleidsvelden en processtructuren. 

Resultaten worden getoetst aan interne service level agreements, kwaliteitsnormen, protocollen 

en/of fundamentele keuzes. 

 

De functietaken van de medewerker IC: 

 Controleren van diverse processen binnen de organisatie: 
o de processen van Baanbrekers controleren op hun opzet en werking oftewel 

werkzaamheden uitvoeren voor de rechtmatigheid van de jaarrekening. 
 

 Adviseren met betrekking tot kwaliteit en risicobeheersing: 
o signaleren van knelpunten met betrekking tot de kwaliteit en het doen van 

verbetervoorstellen; 
o vastleggen van bevindingen in een geautomatiseerd systeem; 
o bewaken van het treffen van beheersmaatregelen door de teamleider en het 

gevraagd en ongevraagd informeren van de controller; 
o opstellen van het jaarlijkse interne controleplan; 
o uitvoeren van interne controlewerkzaamheden voor de rechtmatigheid van de 

jaarrekening. 
 

 Adviseren met betrekking tot de administratieve organisatie: 
o beschrijven (en actueel houden) van procedures met betrekking tot bedrijfsvoering; 
o controleren van naleving van de procedures en signaleren van knelpunten; 
o evalueren van de inrichting van de administratieve organisatie; 
o adviseren over aanpassing en verbetering van de administratieve organisatie. 

 

> WIJ VRAGEN: 

De medewerker IC die wij zoeken: 

 heeft een relevante hbo-opleiding;  

 heeft kennis van relevante wet- en regelgeving; 

 heeft goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 

 is een klant- en resultaatgerichte teamspeler. 
 

  



 

 

> COMPETENTIES: 

 Zelfstandig. 

 Flexibel. 

 Nauwkeurig. 

 Analytisch. 

 Verbeteringsgericht. 

 Integer. 
 
 
> 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 (schaal 9) bij een volledige werkweek 
(= 36 uur). Indeling in normfunctie HR21: adviseur V. Inschaling is mede afhankelijke van 
opleiding en ervaring. 

 Het betreft een dienstverband voor 18 uur per week (0,5 FTE). 

 Op dit moment is Baanbrekers bezig met het ontwikkelen van nieuwe toekomstplannen 
(Baanbrekers 2.0). In het kader hiervan bieden we deze functie van adviseur P&C aan als 
dienstverband van één jaar. Afhankelijk van de uitkomst van het proces Baanbrekers 2.0 kan 
het dienstverband worden verlengd.  

 

 

> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 

 

Wil je meer weten over deze functie?  

Bel of mail dan naar Angeline Grootswagers, 0416 67 10 16, 

angelinegrootswagers@baanbrekers.org.  

 

Wil je solliciteren?  

Mail je brief en CV voor 28 september a.s. naar: sollicitatie@sbw-waalwijk.nl.  

Vermeld het vacaturenummer: 18-15. 

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgevraagd.  

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat. 

Een selectie-assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
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