Southern Commercial Bank N.V. is een jonge, dynamische bankinstelling die gebruik maakt van de
meest moderne technologische ontwikkelingen. Wij zijn op zoek naar ondernemende actieve collega’s
met wie wij samen op excellente wijze financiële dienstverlening bieden aan bedrijven en particulieren.
INTERNAL AUDIT MANAGER
In deze functie
Functioneer je rechtstreeks onder de CEO en geef je leiding aan een team van Internal Auditors. Je bent
verantwoordelijk voor het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van audits. Je draagt zorg voor de uitvoering
van (complexe) auditprojecten en rapporteert aan de directie en Raad van Commissarissen. Je
uitgangspunt is het waarborgen van onafhankelijkheid en objectiviteit, werkend aan de realisatie van de
doelstellingen van de organisatie.
Heb je
• Opleiding op academisch niveau (bij voorkeur Finance Management, Bedrijfseconomie of
Accounting)
• Welten-opleiding: Module Bancaire Sector of vergelijkbaar
• CIA (Certified Internal Auditor) of vergelijkbaar
• Minimaal 3-5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie of in de bancaire sector
• Bekwaamheid met Audit Managementsoftwaresystemen en MS Office
• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Ben je
Gericht op het ondernemen van acties en doen van uitspraken die getuigen van eigen visie? Laat je je
niet direct beinvloeden door andere opvattingen? Ben je iemand die in staat is feiten en mogelijke
handelswijzen in het licht van de juiste criteria tegen elkaar af te wegen? Kijk je kritisch naar de geldende
regels, procedures en het organisatiebeleid en durf je voorstellen te doen voor verandering?
Dan nodigen we je uit te reageren op deze oproep om onderdeel te willen worden van ons hecht team en
samen met ons de bank tot grotere hoogtes te leiden.

Wij bieden je
• Een goed salaris op basis van opleiding en ervaring
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Doorgroei mogelijkheden
Voor informatie kunt u bellen naar 474533 en wilt u deel uitmaken van ons gemotiveerd team, richt dan
uw sollicitatiebrief binnen 2 weken voorzien van CV ter attentie van de afdeling Human Resources,
Tourtonnelaan # 33 of via email op het emailadres: humanresources@southcommbanknv.com

