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Er wordt steeds meer lange termijn waarde verwacht van bedrijven, niet alleen op financieel vlak. Zo 
willen de belanghebbenden van de organisatie begrijpen wat de bedrijfswaarden zijn en aan welke 
verplichtingen deze organisaties zich houden op het gebied van ESG (Environmental, Social en 
Governance). De eerste rapportage verplichting over duurzaamheidsbeleid en prestaties wordt 
verwacht in het boekjaar 2024. En vanaf 2025 voor alle grote ondernemingen in Nederland, met een 
verklaring van de accountant. Dit is vastgelegd in de Corporate Sustainability Reporting Directive 
(CSRD). Daarom zoeken we voor onze opdrachtgever uit de Big 4 nieuwe Partners & Directors ESG.  
 
Met ruim 6.700 medewerkers en 14 kantoren in heel Nederland is zij één van de grootste aanbieders 
van professionele diensten op het gebied van Audit & Assurance, belastingadvies, consultancy, 
risicoadvies en financieel advies. De Audit & Assurancepraktijk van onze opdrachtgever heeft de 
afgelopen jaren een aanzienlijk marktaandeel gewonnen, met name voor grote Nederlandse 
ondernemingen. De nieuwe en complexe duurzaamheidsregels en rapportagenormen dienen 
ontwikkeld, correct geïnterpreteerd en toegepast te worden. Daarom wordt er een sterk ESG team 
ontwikkeld. 
 
De Audit & Assurance Strategy 2023 sluit aan bij de multidisciplinaire aanpak, welke een beroep op 
ons doet om wezenlijke invloed uit te oefenen, waarbij we integriteit en vertrouwen aan de 
kapitaalmarkten toevoegen en het voortouw nemen bij de vaststelling van de audit van de toekomst. 
Om de ambities waar te maken is er een stevige cultuur nodig, waarbij hoge kwaliteit, zorg voor 
elkaar en groei met elkaar in evenwicht worden gebracht.  
 
Vanuit auditperspectief mag er geen twijfel bestaan over de benodigde eigenschappen om een 
geslaagde auditopdracht uit te voeren, waaronder het in goede banen leiden van de verwachtingen 
van de klant, bespreken en adequaat rapporteren van belangrijke controlebevindingen met de 
Directie en de Raad van Commissarissen, het auditteam stimuleren en motiveren, ervoor zorgen dat 
aan alle controle-eisen wordt voldaan.  
 
Je hebt een masterdiploma van een erkende universiteit gerelateerd aan Business Economics, 
Business Management of Accounting. Meer dan 15 jaar ervaring en ervaring in Sustainable reporting. 
Je bent een betrouwbare persoonlijkheid en wordt beschouwd als sparringpartner op directieniveau 
voor leidinggevenden in de sector. Je hebt uitgebreide kennis van de (toekomstige) trends en 
ontwikkelingen in de sector, maakt deel uit van het publieke debat en heeft het vermogen dit te 
vertalen naar toegevoegde waarde voor klanten.  
 
Voor meer informatie en het uitgebreidere profiel kun je contact opnemen met Henriette Verbeem 
via 0615268113 of een email sturen naar henriette.verbeem@femalecapital.nl. Een Linkedin bericht 
sturen kan ook. 


