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Functieprofiel Internal Auditor TKH Group N.V. 
 
Wat ga je doen als Internal Auditor? 
Je bent samen met jouw collega Internal Auditor verantwoordelijk voor het wereldwijd uitvoeren van 
Internal Audits op processen, specifieke risico’s of thema’s en (financiële) rapportages. Daarnaast voer je 
Internal Audits uit op het Internal Control Framework (risico's en interne controles). Ook worden Internal 
Audits uitgevoerd ter voorbereiding op de externe audits. 
 
Tevens zorg je voor juiste, tijdige en kwalitatief hoogwaardige audit-rapportages naar aanleiding van de 
uitgevoerde audits, teneinde het management “tools” aan te reiken en te adviseren over mogelijke 
maatregelen ter verbetering van de interne controle, efficiency en effectiviteit van de bedrijfsprocessen en 
-procedures. 
 
Waar zijn we naar op zoek? 
Wij zijn op zoek naar een kandidaat die zelfstandig werkt en pro-actief meedenkt met de ontwikkeling van 
Internal Audit en risicomanagement binnen TKH. Je rapporteert aan de Director Internal Audit. 
 
 Zelfstandig of in een team uitvoeren van operational / financial Internal Audits; 
 Controleren op het naleven van de wet- en regelgeving en TKH-richtlijnen;  
 Opstellen van rapportages aan de hand van de uitkomsten van de uitgevoerde audits; 
 Afstemmen van de bevindingen en toelichten van aanbevelingen met betrokkenen; 
 Actieve en/of coördinerende rol in projecten op het gebied van interne beheersing; 
 Ad hoc participatie in projectteams bij acquisities;  
 Doen van voorstellen ter verbetering van de interne beheersing en verantwoording. 
 
Jouw profiel (M/V) 
 Opleiding op HBO- / WO–niveau richting Bedrijfskunde / Bedrijfseconomie / Accountancy - bij 

voorkeur aangevuld met RA-opleiding (of studerend); 
 Minimaal 5 jaar ervaring binnen interne of externe audit, ervaring bij één van de Big4-kantoren of 

andere Internal Audit afdeling is een pré; 
 Gedegen kennis van IFRS, bedrijfsprocessen en internal controls; 
 Goede communicatieve en analytische vaardigheden; 
 Onafhankelijk, overtuigend, integer, in staat om ‘soft controls’ snel te signaleren, positief kritische 

houding en resultaatgericht; 
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
 Flexibel qua inzet en (internationaal) reizen; 
 Zelfstandig en proactief. 
 
Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. 
 
Wat kun je verwachten? 
Een passend salaris (afhankelijk van opleiding, ervaring en competenties) met prima secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Verder biedt TKH je volop de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen, onder meer 
door training en opleiding. 
 
Waar kom je te werken? 
Technologiebedrijf TKH Group N.V. (‘TKH’), met hoofdkantoor in Haaksbergen, heeft een 
organisatiestructuur waarin korte communicatielijnen, gedelegeerde bevoegdheden en ondernemerschap 
kenmerkend zijn voor de werkwijze. TKH streeft naar sterke marktposities gebaseerd op hoofdzakelijk 
eigen hoogwaardige technologieën en dienstverlening met een uitgebreide regionale en internationale 
spreiding. TKH is met haar bedrijven wereldwijd actief. De groei concentreert zich op Europa, Noord-
Amerika en Azië. Over 2018 behaalde TKH met 6.533 medewerkers een omzet van € 1,6 miljard. De 
aandelen TKH zijn genoteerd aan de beurs van Euronext Amsterdam. 


