Business Auditor
bpost bank is het resultaat van een 50/50-partnership tussen bpost en BNP Paribas
Fortis en wordt volledig autonoom bestuurd binnen een kader van gelijkwaardigheid
tussen de twee aandeelhouders.
bpost speelt de rol van de exclusieve verdeler voor de producten die
gecommercialiseerd worden door bpost bank. Bovendien genieten wij van de bancaire
knowhow van de BNP Paribasgroep voor de ontwikkeling en lancering van onze
producten.
Sedert haar oprichting in 1995 is bpost bank een volwaardige bank geworden, met een
compleet gamma aan eenvoudige bank- en verzekeringsproducten. Ze heeft zich
gepositioneerd als een bank met een gezicht, waar iedereen zich toe kan richten.
bpost bank beheert de dag van vandaag 10 miljard euro aan activa voor rekening van
meer dan 1,1 miljoen klanten.
Missie en sleuteltaken
De internal auditfunctie helpt de Bank haar doelstellingen te realiseren door met een
systematische, gedisciplineerde aanpak de effectiviteit van de processen van
risicomanagement, beheersing en governance te evalueren en te verbeteren.
De opdracht van de Business Auditor bestaat in het uitvoeren van interne
auditopdrachten in alle domeinen en functies van de Bank (compliance, operationeel
en financieel).
Dagelijks betekent dit dat u toegevoegde waarde zult creëren door:
► processen en de bijbehorende risico's te analyseren en de interne controles te
evalueren, volgens de methodologie van de Interne Audit bpost bank;
► bevindingen van auditwerkzaamheden te formuleren, evenals aanbevelingen en
conclusies die de business ondersteunen bij de realisatie van haar missie;
► opvolgen van de realisatie van aanbevelingen;
► zowel intern als extern een netwerk van contacten en relaties te onderhouden;
► zich voortdurend op de hoogte te houden van de evoluties binnen het bankwezen
(op gebied van process, systemen, risico’s...).

Profiel
► U heeft een masterdiploma, of gelijkwaardig door ervaring.
► U heeft ervaring in audit (bij voorkeur in het bancaire wezen), of meerdere jaren
ervaring in een business/ondersteunende functie, die relevant is voor interne
audit.
► U combineert een analytische benadering met synthese en risicobewustzijn.
► U werkt zelfstandig.
► U beschikt over goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als
schriftelijk.
► U beheerst het Frans zonder enige moeite en teksten schrijven in het Engels
schrikt u niet af.

Wij bieden
► Deze functie geeft u een unieke mogelijkheid om te werken voor één van de
belangrijkste spelers op het gebied van retail banking en deel te nemen aan de
ontwikkeling van een stimulerend en dynamisch werkkader.
► Het is eveneens een opportuniteit om de verschillende activiteiten en de
organisatie van een Bank te ontdekken.
► Wij bieden een contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk
salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen, in functie van uw ervaring
en competenties.
► De werkplaats bevindt zich in hartje Brussel, gemakkelijk bereikbaar met het
openbaar vervoer.
Interesse?
Indien u interesse heeft in deze functie, solliciteer online.

