
 

 
 

 
 

Studeer je in 2018 af binnen een economische richting en ben je op zoek naar een eerste topjob? Zoek je een 

omgeving die je uitdaagt om toe te passen wat je de voorbije jaren geleerd hebt, maar waar verdere ontwikkeling 

gestimuleerd wordt door interne en externe vorming? Wil je werken in een omgeving waar je autonoom aan de slag 

kan, maar toch ondersteund wordt door collega’s met meer ervaring? Dan ben je bij VGD aan het juiste adres! Wij 

zoeken gemotiveerde studenten die vanaf oktober 2018 aan de slag willen gaan als: 

 

 

AUDITOR 
Functiebeschrijving  

  

Als auditor voor VGD Brussel kom je terecht in een klein team van audit collega’s dat nauw 

samenwerkt met ons auditteam in VGD Sint-Niklaas.  

 

Met de nodige ondersteuning van collega's doorloop je het hele auditproces van de jaarrekening van 

A tot Z. Je wordt betrokken bij de risicoanalyse, stelt op basis hiervan controleprogramma’s op en 

voert deze controleprogramma’s ter plaatse uit bij onze klanten in regio Brussel.  

 

Daarnaast zal je assisteren bij andere wettelijke commissarisopdrachten en een ruime waaier van 

andere dienstverlening. Denk aan: de opmaak van geconsolideerde staten, IFRS consolidaties, 

periodieke financiële rapportage e.a., en dit in samenwerking met de andere specialistenteam binnen 

VGD. 

 

  

Ben jij…  

      Een communicatieve masterstudent in een financiële of economische richting (bv. Master         

in de Handelswetenschappen, Master in TEW, Master HIR, ...) 

     Met een kritische, analytische geest en klantgerichte mindset 

 Die het leuk vindt om ook geregeld vanuit VGD Sint-Niklaas te werken op dagen dat je niet 

bij klanten bent in Brussel 

     Die graag in een klein, maar hecht team samenwerkt om topresultaten te bereiken? 

 

 
Wij bieden… 

 

      Een voltijds contract van onbepaalde duur 

     Een gevarieerde en uitdagende job met verantwoordelijkheid en doorgroeimogelijkheden 

 Een kans om deel uit te maken van een grotere structuur met 9 kantoren, 240 medewerkers 
en diverse in-house specialisten die toch ook wendbaar is en open staat voor nieuwe 
ideeën en initiatieven    

 De opportuniteit om veel bij te leren op korte tijd door aanraking met diverse sectoren en 
verschillende business modellen 

 Een aantrekkelijk salaris inclusief bedrijfswagen en opleidingsbudget om je eigen carrière 

vorm te geven 

 

Interesse? 

 

 
Solliciteer hier t.a.v. onze HR-dienst en wie weet word jij volgend jaar onze nieuwe 
collega! 

https://candidate.cvwarehouse.com/ApplicationForm.aspx?jobid=146314&lang=nl-BE&company=vgd&channel=Own_website

