
 

 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor  

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

MEDEWERKER INTERNE CONTROLE  
Voor het bedrijfsonderdeel Bedrijfsvoering & Control van Baanbrekers zoeken wij per direct een 

medewerker interne controle voor 36 uur per week.  

 Je hebt een relevante hbo-opleiding richting accountancy. 
 Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving. 
 Je bent analytisch, verbeteringsgericht en integer. 
 Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. 
 Je bent een klant- en resultaatgerichte teamspeler. 
 Je hebt oog voor details. 

 
Beschik jij over de bovenstaande eisen? Lees dan snel verder, want wij zijn op zoek naar jou! 

 

> DIT GA JE DOEN: 

Je hebt als taak het adviseren van de organisatie over de beheersing van processen, en het 

coördineren én uitvoeren van de (verbijzonderde) interne controlewerkzaamheden. Daarbij zorg je 

onder meer voor het versterken van de interne beheersing, mede met het oog op de afgifte van de 

rechtmatigheidsverklaring in 2021. 

Samen met je ic-collega (die ook net nieuw is bij Baanbrekers) ben je verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de interne controles. Je stelt een ic-plan op waarin je op basis van de interne controles 

verbetermaatregelen bepaalt. Ieder kwartaal leg je verantwoording af aan het management over de 

controleresultaten en over de voortgang van de maatregelen. Je stemt je bevindingen uit de interne 

controles af met de proceseigenaren en ondersteunt hen in het doorvoeren van verbeteringen. Je 

houdt contact met de externe accountant en zorgt ervoor dat deze optimaal gebruik kan maken van 

de werkzaamheden van de interne controles. 

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording vormt een belangrijke, nieuwe uitdaging. Van 

jou wordt verwacht dat je weet hoe je de organisatie hiervoor gereed kan maken. 

Verder lever je stukken aan ten behoeve van de interimcontrole en de jaarrekeningcontrole (voor 

zover betrekking op ic), actualiseer je het handboek, verzorg je het Jaarplan, jaarverslag, frauderisico 

analyse en stel je een plan van aanpak op naar aanleiding van de bevindingen voortkomend uit de 

interimcontrole. 

 
  



 

 

 

> WIJ BIEDEN: 

 Een baan voor 36 uur per week. 
 Salarisschaal 9 (ambtelijk) of aanloopschaal 8 (maximaal 3.591 euro bruto per maand bij een 

volledige werkweek). De inschaling is mede afhankelijk van opleiding en ervaring.  
 Een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden (denk aan koop en verkoop van verlof,  

opleidingsfaciliteiten, Individueel Keuze Budget). 
 Een tijdelijk contract voor twaalf maanden, met uitzicht op verlenging. 

 
> BEN JE ENTHOUSIAST? 

Stuur je brief en CV vóór 19 april a.s. via www.baanbrekers.org/solliciteer. Vermeld het 

vacaturenummer: 21-07. 

 

Heb je toch nog vragen?  
Bel of mail dan naar Angeline Grootswagers, teamleider Facilitaire zaken, 0416 67 10 00, 
angelinegrootswagers@baanbrekers.org.  
 
 
 

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgevraagd. 

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een herplaatsingskandidaat. 
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