
 

 

 

Gezocht: Nieuwsgierige auditor 
 

Wat vragen wij? 

EBBEN Partners is een onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in vraagstukken op gebied van 
governance, risk, compliance en integriteit. Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die vol gaat meedoen 
met de opdrachten en die zijn of haar bijdrage kan leveren aan het verder opbouwen van onze organisatie.  

Wat ga je doen? 

Je draait vol mee in audit- en adviestrajecten en bijzondere onderzoeksopdrachten. De werkzaamheden 
bestaan uit interviews, data-analyse, open source intelligence, (forensic) e-discovery, audits van processen 
en procedures en financiële analyse en rapportage. Je ondersteunt ook bij intern gerichte werkzaamheden. 
Denk daarbij aan het doen van commerciële pitches, het maken van offertes, het schrijven van artikelen 
en blogs en het verzorgen van presentaties en trainingen. 

Wie ben jij? 

Jij hebt een academische- of hbo-opleiding afgerond, bij voorkeur op gebied van accountancy, 
(bestuurlijke) informatiekunde en/of data-analyse en 2 à 4 jaar werkervaring op gebied van (forensische) 
audit. Ervaring in de vastgoedsector of de financiële sector geldt als een pré. 

Ben je op zoek naar een omgeving waar de ‘tuintjes nog niet zijn aangeharkt’? Dan is EBBEN wellicht wat 
voor jou. Je hebt genoeg vlieguren gemaakt om zelfstandig jouw rol in projecten te kunnen spelen. Je bent 
bereid te leren en over de randen van je eigen vakgebied heen te kijken. Jouw uitdrukkingsvaardigheid - 
zowel mondeling als schriftelijk - in het Nederlands en Engels is uitstekend. Prettige communicatieve 
eigenschappen en een klik met het bestaande team zijn voor ons belangrijk. 

Wie zijn wij? 

Sinds mei 2015 hebben de vijf ervaren partners van EBBEN  − afkomstig uit de accountancy, forensic ICT 
en de wereld van (bijzonder) onderzoek − de krachten gebundeld om met een mix van expertises 
bijzondere onderzoeken te verrichten en organisaties te ondersteunen en te adviseren op gebied van 
Governance, Risk, Compliance en integriteit. 

We hebben aantrekkelijke opdrachten in binnen- en buitenland. We opereren vanuit een commerciële 
gedachte. EBBEN is een ambitieuze organisatie, gericht op duurzame en degelijke groei. Wij worden 
gedreven door een aantal kernwaarden dat het professionele leven voor ons de moeite waard maakt: Een 
oplossingsgerichte,  innovatieve aanpak van problemen van klanten, het voortdurend verruimen en delen 
van onze vakkennis, plezier en kameraadschap in het werk. 

Wat bieden wij? 

EBBEN biedt een werkomgeving waarin je −  binnen duidelijke werkafspraken en met behulp van 
persoonlijke coaching − veel vrijheid krijgt om je te ontwikkelen. Er is een schat aan ervaring en kennis 
aanwezig, die we graag met je delen. Daarnaast hebben wij een opleidingsbudget ter beschikking voor je 
verdere ontwikkeling.  



 

  

Het gaat om een fulltime functie. Wij vragen enige flexibiliteit met betrekking tot de werktijden, als de 
werkzaamheden daarom vragen. Ook moet je af en toe bereid zijn naar het buitenland te reizen om 
opdrachten uit te voeren. 

En de arbeidsvoorwaarden? Als het klikt komen we daar wel uit. Een screening maakt deel uit van onze 
selectieprocedure.  

Als je interesse hebt in bovenstaande functie, stuur dan jouw cv met een motivatiebrief  ter attentie van 
Marcel Westerhoud, partner naar westerhoud@ebbenpartners.nl. Voor meer informatie, bel naar 
+31 6 122 699 24. 

Meer informatie over EBBEN vind je op onze website. 
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