
Finabank geniet sinds haar oprichting in 1991 het vertrouwen van haar cliënten dankzij het persoonlijk contact 
en het specifiek maatwerk. Finabank expandeert sterk door dit vertrouwen van de cliënt en door de inzet van 
een gemotiveerd en professioneel team. Voor de afdeling Internal Audit Department zijn wij nu opzoek naar een 
serieuze en gemotiveerde kandidaat, die een carrière wilt voortzetten.

Manager Internal Audit Department

Functieomschrijving:
1. Het opstellen en uitvoeren van het Internal Audit Department beleidsplan;
2. Het jaarlijks opmaken van het Internal Audit jaarplan op basis van het Enterprise Risk and Compliance Framework;
3. Het uitvoeren van Operational audits, waarbij de effectiviteit van het bestaan, opzet en de werking van de 

beheersmaatregelen getoetst worden;
4. Het uitvoeren van de Financial audits, waarbij de juistheid en volledigheid van de financiële informatie wordt 

beoordeeld alsook de effectiviteit van het bestaan, opzet en de werking van de beheersmaatregelen getoetst 
worden;

5. Het uitvoeren van Compliance audits, waarbij de naleving op de toepasselijke wet en regelgeving wordt 
beoordeeld alsook de effectiviteit van het bestaan, opzet en de werking van de beheersmaatregelen getoetst 
worden;

6. Het monitoren van de opvolging van de aanbevelingen van de Centrale Bank van Suriname (on site inspecties) 
en de managementletter van de externe Accountant;

7. Het uitvoeren van specifieke projecten en bijzondere opdrachten, waaronder fraude en reclamaties;
8. Het geven van leiding aan de Internal Audit Department Officers;
9. Het rapporteren aan de directie en de Raad van Commissarissen.

Functievereisten:
• Minimaal een afgeronde masterspleiding bij voorkeur Bedrijfseconomie of Accountancy;
• Minimaal tien (10) jaar ervaring op financieel en/of auditgebied.
• Kennis met betrekking tot voor de bank relevante wet- en regelgeving,
• Kennis van International Financial Reporting Standards (IFRS) en BASEL financial and regulatory accounting;
• Kennis met betrekking tot de richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname;
• Kennis met betrekking tot de bankproducten, procedures, policies;
• Ervaring met MS office programma’s;
• Beheersen van alle banksystemen;
• Leidinggevende capaciteiten;
• Juridische kennis;
• Integerheid en kritische houding;
• In staat zijn om zelfstandig en onafhankelijk te werken;
• Goede rapportagevaardigheden, zowel in de Nederlandse en Engelse taal.

Geboden worden:
Een goed salaris op basis van opleiding, kennis, ervaring en prestaties, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, 
voldoende doorgroeimogelijkheden en het ontplooien van eigen initiatieven. Finabank kent variabele werktijden.

Sollicitatiebrieven met C.V. kunnen worden gericht naar Finabank N.V., Afdeling HRM, Dr. S. Redmondstraat 59‐61 
of via email op het emailadres: humanresource@finabanknv.com


