
Let's talk about the job: 

Als Audit Medewerker in onze werkplek in Wemmel ziet je week er telkens anders uit, afhankelijk 

van de onderneming waar je ter plaatse auditwerkzaamheden uitvoert. Op zeer korte tijd kom je in 

aanraking met diverse sectoren en businessmodellen, wat zorgt voor de nodige uitdaging en variatie! 

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

A tot Z. 

Een greep uit jouw gevarieerd takenpakket: 

• Je bent een aanspreekpunt voor je klant. Zij kunnen bij jou terecht met verschillende vragen, 

die jij intern aftoetst en mee opvolgt. 

• Samen met jouw rechtstreekse collega ben je verantwoordelijk voor een gevarieerde 

klantenportefeuille. Je ondersteunt je collega’s met: 

o Het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van controleprogramma’s. 

o Het ter plaatse uitvoeren van controleprogramma’s ter nazicht van de jaarrekening 

van de klant, alsook het schrijven van een bijbehorend concluderend verslag. 

• Tevens assisteer je bij diverse eenmalige (revisorale) opdrachten, alsook (IFRS) consolidaties, 

periodieke financiële rapportage, … 

• Tenslotte communiceer je dagdagelijks met jouw collega’s over de status van de uitgevoerde 

werkzaamheden. 

Of je eerste kop koffie van de dag (of thee voor de liefhebbers) nu staat te dampen in een 

ultramoderne productiehal, een gekoelde magazijnomgeving of in je vertrouwde VGD-werkplek, je 

zal altijd kunnen rekenen op de ondersteuning van collega’s, die de job nog leuker maken. 

Let's talk about you: 

Ben jij: 

• Klaar om je tanden te zetten in het verhaal van de Belgische ondernemer? 

• (Bijna) in het bezit van een bachelor- of masterdiploma in een economische richting 

(Accountancy-Fiscaliteit, TEW, Handelsingenieur, Handelswetenschappen)? 

• Een doener mét gezond verstand en een analytisch inzicht? 

• Een vlotte babbelaar die de ambitie heeft om een echte adviseur te worden? 

• Bij de pinken, inventief en 100 % betrouwbaar op alle vlakken? 

• Open in het delen van kennis en toegewijd om klanten en VGD met jouw ideeën te 

inspireren? 

Let's talk about the benefits: 

Werken bij VGD betekent naast een uitdagende en boeiende job in onze Big Family, ook genieten van 

tal van voordelen: 

• Ondersteuning in je IBR-traject 

• Persoonlijk opleidingsbudget van 3.000 euro per jaar 



• Flexibele uren en thuiswerken 

• Betaalde overuren aan 150% 

• Een goede work-life balance en focus op je welzijn 

• Een compleet verloningspakket 

• … 

Benieuwd naar de benefits die VGD jou nog meer te bieden heeft? Ontdek het hier in ons VGD 

Benefits filmpje! 

Let's talk about joining: 

Zie jij het volledig zitten om aan onze tafel te schuiven? Wij alvast wel! 

Solliciteer nu, toon ons jouw kwaliteiten en join the big family! 

 

https://www.werkenbijvgd.be/nl/we-are-vgd/benefits
https://www.werkenbijvgd.be/nl/we-are-vgd/benefits

