Het Waarborgfonds voor Sociale Woningbouw zoekt

een Internal Auditor (24-32 uur)
Wie ben jij?
Je hebt een visie over het belang van interne sturing voor organisaties en dus ook voor
internal audit. Vanuit deze visie draag je bij aan de verdere ontwikkeling van internal audit
binnen het Waarborgfonds voor Sociale Woningbouw (WSW). Kenmerkend is je waarderende
aanpak. Hiermee ga je open en nieuwsgierig te werk en vraag je gericht door om tot de kern
te komen. Je stelt bondige en overtuigende audit rapporten op en zorgt ervoor dat je
aanbevelingen in samenwerking met sleutelfiguren binnen de organisatie opgevolgd worden.
De verdere ontwikkeling en professionalisering van de internal audit functie ligt bij jou.
Je werkt samen met het bestuur, de financial controller en de externe accountant en met
relevante externe partijen in deelonderzoeken. Je zet de audits zelfstandig op en bespreekt
de resultaten met het bestuur. Desgewenst licht je de resultaten toe in de vergadering van de
Raad van Commissarissen van WSW.
Je profiel







Je hebt bij voorkeur een academisch werk- en denkniveau (een financieel economische
richting/RA/RC).
Minimaal 5 jaar relevante ervaring met operational audits bij voorkeur in een financiële
instelling.
Je kunt goed luisteren en vertaalt wat je hoort in analyses en aanbevelingen.
Je hebt kennis van moderne rapportagetools.
Je hebt sterke analytische vaardigheden.
Je bent sterk in Nederlands in woord en geschrift.

Wat doe je?
Je zet een Internal Audit framework op. De planning, uitvoering en rapportage van diverse
operational audits en risk based audits liggen bij jou. Je brengt risico’s in kaart, analyseert
deze en verwerkt ze in een rapportage. Ook voer je checks uit of de compliance in de
organisatie goed wordt nageleefd en initieert, waar nodig, verbeterings- en traceerprocessen.
Jij weet het belang van interne sturing en zorgvuldige naleving van compliance voor de
organisatie over te brengen aan je collega’s. Je bent een volwaardig klankbord voor deze
interne klantgroep.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Wat bieden we je?

Bij WSW sta je aan het roer van je eigen loopbaan. Als internal auditor werk je nauw samen
met het bestuur. Je staat midden in de organisatie. Persoonlijke en professionele groei staan
centraal. Je werk is erg gevarieerd. Je kunt rekenen op solide arbeidsvoorwaarden die zijn
opgesteld met aandacht voor jouw groei en flexibel werken en leven. Bovendien bieden we je:









een open werksfeer;
een kennisorganisatie waarbij je zowel kunt leren van, als uitgroeien tot, een top
specialist;
flexibel werken;
teamevents;
veel trainingen, zowel gericht op soft skills als vakinhoudelijk;
coaching en oog voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
Surface, iPhone;
leuke collega’s.

Nog even over ons
Het Waarborgfonds voor Sociale Woningbouw (WSW) staat borg voor de aflossings- en
renteverplichtingen van woningcorporaties, waardoor corporaties voor de financiering van hun
sociale woningbouw toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen de laagst mogelijke kosten.
Het door WSW geborgde vermogen bedraagt circa € 82 miljard. De door WSW geboden
zekerheidsstructuur geniet het vertrouwen van gemeenten, rijksoverheid en financiers (met
een triple-A rating van de ratingbureau ‘s Standard & Poor’s en Moody's Investor Service). Bij
WSW werken ongeveer 60 medewerkers. We breiden de komende jaren licht uit.
Bij ons werk je voor een maatschappelijke organisatie die een substantiële bijdrage levert aan
de financiering van sociale woningbouw in Nederland. WSW heeft onafhankelijkheid,
deskundigheid en betrokkenheid hoog in het vaandel staan.

Meer weten of reageren?
Wil je meer weten over ons of over de functie neem dan contact op met Paul Doornbosch,
financial controller (06 57 68 84 04)
Met vragen over de sollicitatieprocedure kan je terecht bij de afdeling P&OO, 035-5286400.
Wil je reageren? Stuur dan je motivatiebrief met je CV naar vacatures@wsw.nl. Je hoort dan
snel van ons.
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