
(Junior) Business Risk Analyst

''De combinatie van jonge
gedreven collega's en een

flexibele schil van
specialisten maakt Into
Control tot de perfecte

omgeving om jouw
persoonlijke groei te

realiseren.''

Heb jij een Bachelor- of Masterdiploma en ben je op zoek naar een functie binnen een groeiende en
succesvolle organisatie? Ben je proactief, communicatief vaardig en wil je een steile leercurve doormaken?
Ben je daarnaast toe aan een uitdagende functie waarbij je bij verschillende prominente organisaties een
kijkje in de keuken gaat nemen en je vaardigheden als consultant gaat testen? Dan ben jij wellicht uit het
juiste hout gesneden om onze organisatie te komen versterken als Junior Business Risk Analyst. 

Waar zul je (grotendeels) mee bezig zijn?

Het organiseren van governance en het opzetten van beleid 
Processen analyseren, beschrijven en visualiseren 
Nieuwe processen ontwerpen en implementeren 
Beoordelen en optimaliseren van bestaande processen 
Risicobeheersing opzetten en implementeren 
Testen van beheersingsmaatregelen  
Het opzetten en schrijven van Assurance-rapporten 
Interne- en externe trainingen geven 
Ondersteuning en begeleiding bij zowel interne als externe audits 

Functie-eisen

een HBO- of WO-opleiding afgerond. De voorkeur

gaat uit naar Management-, Economie- en

Business opleidingen; 

een uitstekende beheersing van de Nederlandse

en Engelse taal in woord en geschift; 

affiniteit met de financiële sector (pré). 

Voor de positie van Junior Business Risk Analyst zijn

we op zoek naar échte toppers; wij verwachten dan

ook dat jij alles uit jezelf haalt om succesvol te worden.

Begrippen die een succesvolle Junior Business Risk

Analyst definiëren zijn: ambitie, intelligentie,

gedrevenheid, hands-on mentaliteit,

stressbestendigheid, sterk analytisch vermogen,

goede communicatieve vaardigheden en

overtuigingskracht. Daarnaast heb jij:  

Arbeidsvoorwaarden

Goed salaris  

Laptop van de zaak  

Telefoonvergoeding 

Mobiliteitsbudget (OV/ lease auto)  

10% premievrij pensioen 

24 vakantiedagen 

Veel aandacht voor training en opleiding  

Coaching door ervaren consultants  

Regelmatig borrels en evenementen  

Bij Into Control wordt hard gewerkt. We geloven in

discipline en het dragen van verantwoordelijkheid.

Daarnaast bieden we veel vrijheid en ruimte voor

eigen initiatief. Ook kun je van ons verwachten dat

we zorgen voor goede begeleiding, inspirerende

collega's, uitdagende werkzaamheden, persoonlijke

ontwikkeling én vooral veel lol.  Verder behoren tot

de voorwaarden:  

aka bedrijfsverbeteraar

Benieuwd wat Into Control allemaal doet?
Lees hier verder!

https://www.intocontrol.nl/over-into-control/

