
 

Medewerker externe audit 

Voor onze afdeling Audit & Assurance zijn we op zoek naar junior auditors voor onze kantoren te 
Antwerpen, Gent en Brussel.  

Functie 

Als junior auditor word je ingeschakeld op de grotere opdrachten, waarbij je ‘on the job’ het werk leert. 
Hierbij word je ondersteund door ervaren senior-medewerkers.  

Deze auditopdrachten situeren zich zowel in een industriële als in een handelsomgeving, in een profit als in 
een non-profit omgeving. Er wordt intern gezorgd voor voldoende jobrotatie, zodat je ervaring opdoet in alle 
sectoren.  

Je levert een actieve bijdrage waardoor Grant Thornton een opinie kan uitbrengen over de financiële 
informatie van onze klanten,  hetgeen kadert in de wettelijke opdrachten van het bedrijfsrevisoraat. In de loop 
van dit proces maak je grondig kennis met de interne organisatie en processen, met de interne 
controlesystemen van de klant, alsook met diverse wettelijke kaders, zoals bijvoorbeeld IFRS.  

Profiel 

• Je bent afgestudeerd als Bachelor Accountancy/Fiscaliteit of beschikt over een Master TEW, Master 
Handelswetenschappen (richting Accountancy en Fiscaliteit). 

• Je beschikt over een zeer goede kennis van het Nederlands en een goede kennis Frans en Engels 

• Je legt vlot contacten en hebt sterke communicatieve vaardigheden 

• Je hebt een goed vermogen om je in te leven in de situatie van de klant 

• Je bent integer, subtiel en diplomatisch 

• Je werkt resultaats- en oplossingsgericht en streeft naar een goede service voor de klant 

• Je werkt graag in een team 

Aanbod 

Je zal deel uitmaken van een groep:  

• die vertrouwen en expertise uitstraalt 

• die werkt vanuit de eigenheid van haar klanten naar een bruikbaar advies 



• die gepassioneerd is door haar vak 

• waar medewerkers het kapitaal zijn waarin continu wordt geïnvesteerd 

Wij bieden:  

• een zeer gevarieerd takenpakket in een professionele en uitdagende werkomgeving 

• een informele werksfeer met enthousiaste collega’s 

• sterke ontplooiingskansen en mogelijkheden tot opleiding, zowel intern als extern – mogelijkheid tot 
het volgen van een IBR-stage 

• reële doorgroeimogelijkheden afhankelijk van je inzet en resultaten 

• een competitief salarispakket, aangevuld met meerdere extralegale voordelen 

Contact  

Wil jij met ons het verschil maken?  
Stuur zo snel mogelijk jouw motivatie met een uitgebreid CV naar: jobs@be.gt.com 
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