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 NIRAS is de instelling die in België verantwoordelijk is voor het beheer van radioactief 
afval. Haar belangrijkste doelstelling is mens en milieu, vandaag en op zeer lange termijn, 
te beschermen tegen de mogelijke risico's die verbonden zijn aan het bestaan van 
radioactief afval. Wil je meer over weten over onze activiteiten? Raadpleeg dan onze 
website www.niras.be. 

Ben je geïnteresseerd om ons te helpen het radioactieve afval te beheren met strikte 
inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, bij te dragen aan de realisatie van 
grote maatschappelijke projecten, zoals de berging van radioactief afval? In dat geval 

willen we je graag ontmoeten! 

Om ons team ”Interne organisatiebeheersing en continu verbeteren” 

 te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een  

 

  Medewerker Interne Controle 

Inhoud van de functie 

In het kader van de organisatiebeheersing en continu verbeteren sta je mee in om de 
interne controleprocessen in de organisatie verder uit te bouwen, op te volgen en te 
verbeteren waarbij specifieke aandacht gaat naar interne kwaliteitsaudits en audits in het 
kader van het managementsysteem, risicobeheer en het ondersteunen en begeleiden van 

auditactiviteiten uitgevoerd door derden. 
 

Je verantwoordelijkheden  
 

• Je draagt bij tot de dagelijkse ondersteuning door de expertisegroep ‘Interne 
organisatiebeheersing en continu verbeteren’. 

• Je werkt mee aan de uitwerking, implementatie, bewaking en bijsturing van het 

systeem voor organisatiebeheersing (interne controle-three lines of defence model). 

• Je werkt mee aan het verder optimaliseren van het risicobeheersysteem. 
• Je werkt mee aan en ondersteunt interne en externe kwaliteitsaudits, inclusief interne 

zelf-evaluaties. 

• Je organiseert en coacht interne audit-activiteiten in het kader van het kwaliteits- en 

het managementsysteem op een onafhankelijke en objectieve manier en je 

formuleert voorstellen ter verbetering. 

• Je hebt een ondersteunende rol bij de uitvoering van audits door derden zoals de 

audits uitgevoerd door de geëxternaliseerde auditfunctie en audits door het Rekenhof. 

Dit omvat onder meer: 

o het bieden van ondersteuning bij het verzamelen van informatie en 
documenten; 

o het geven van ondersteuning bij risico gebaseerd auditen; 

o het bieden van ondersteuning bij het opmaken van de auditplanningen; 
o adviseren in de keuze van de te auditen processen; 
o het nazien van de afgeleverde rapporten; 
o de verwerking van de resultaten en de vaststellingen en de opvolging van de 

maatregelen; 

o het uitvoeren van een effectiviteitscontrole op de ingevoerde maatregelen. 

http://www.niras.be/


Je profiel* 
 
• Je beschikt over een masterdiploma. 

• Je hebt minstens vijf jaar ervaring met managementsystemen (IMS, ISO, TQM, …). 

• Je hebt ervaring in het uitvoeren van kwaliteits- en andere audits. 

• Je hebt ervaring met interne controle processen (vanaf uitwerking tot nagaan van 

doeltreffendheid). 

• Je bent een teamspeler die in staat is autonoom te werken binnen een team en te 

overleggen waar nodig. 

• Je werkt en denkt procesgericht. 

• Je denkt pragmatisch en oplossingsgericht. 

• Je bent in staat kritische analyses uit te voeren en verbetervoorstellen te formuleren. 

• Je hebt didactische vaardigheden (overbrengen van informatie, geven van feedback, 

begeleiden en ondersteunen). 

• Je beschikt over een groot synthese- en analysevermogen. 

• Je bent communicatief en hebt een positieve ingesteldheid. 

• Je hebt een goede kennis van MS Office.  
• Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig en polyvalent. 
• Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen. 
• Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands, Frans en het 

Engels. 

Pluspunten 
• Je hebt ervaring met change- en procesmanagement en risicobeheer. 

• Je hebt kennis van procesmodelleringstools. 

• Je bent gecertificeerd auditor. 

 

NIRAS biedt je 

• Een functie met talrijke uitdagingen en grote verantwoordelijkheden; 

• Een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend 
met je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen 
(groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van vervoerkosten, 

maaltijdcheques enz.); 

• Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

 

Plaats van tewerkstelling  

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Brussel en verplaatst je bij gelegenheid naar 
onze sites in Dessel-Mol (provincie Antwerpen) en Fleurus (provincie Henegouwen). Er 
bestaat ook een mogelijkheid om te telewerken.  

 
Kandidatuur 
Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze 
uit te oefenen, contacteer dan:  
 

Mevrouw Anne-Sophie Stiels  
 jobs@nirond.be  
 02 212 18 22 
_________________________ 

* De huidige taalkaders van NIRAS zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot 
vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte 

Splijtstoffen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018. Mits de huidige feitelijke 
verhouding tussen de taalkaders van toepassing op de openstaande vacature onveranderd blijft tot 

het ogenblik van de selectie, is er niettemin een voorkeur voor een kandidaat die ingeschreven is of 
kan worden op de Franse taalrol. 


