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Vacature inspecteur

Functie omschrijving
Als inspecteur controleer je onder andere de personeels-, loon-, en financiële administratie en zoek je aansluiting tussen
deze administraties en de ingediende aangiften voor loonheffingen en omzetbelasting bij de klanten. Uiteindelijk
beoordeel je of de onderneming voldoet aan de norm NEN 4400-1/2. Ook controleer je bijvoorbeeld in opdracht van
brancheorganisaties of de CAO wordt nageleefd en controleer je op normen ten behoeve van keurmerken of
zelfreguleringen in met name de uitzendsector. Je vertaalt je controle naar een rapportage en legt je bevindingen vast en
zorgt voor een goed dossier. Ook draag je actief bij aan een continue kwaliteitsverbetering van de inspectieprocessen. De
diversiteit aan controles geeft je de mogelijkheid jezelf breed te ontwikkelen.
Safex Certificatie Instelling spreekt de taal van de ondernemer, waardoor de controle snel en efficiënt wordt uitgevoerd.
Wij gaan altijd gemotiveerd voor de klant aan het werk. De persoonlijke benadering van Safex Certificatie Instelling
vereist korte communicatielijnen, zowel binnen Safex als naar cliënten toe. Praktisch betekent dit dat medewerkers op elk
niveau zelf contacten met cliënten onderhouden en (mede)verantwoordelijk voor het relatiebeheer zijn. Tevens betekent
dit dat Safex hoge eisen stelt aan de communicatievevaardigheden van/naar de medewerkers.
De medewerker die voldoet aan het hiervoor geschetste profiel kan rekenen op een zeer zelfstandige functie waarin hij
zichzelf uitstekend kan ontplooien en ontwikkelen.
Functie-inhoud
Als Inspecteur verricht je de volgende werkzaamheden:
Het uitvoeren van inspecties bij (uitzend)ondernemingen die hun financiële-, personele- en loonadministratie
laten toetsen in overeenstemming met de NEN 4400-1/2;
Het uitvoeren van inspecties bij (uitzend)ondernemingen die hun financiële-, personele- en loonadministratie
laten toetsen in overeenstemming met de van toepassing zijnde CAO;
Het samenstellen van inspectiedossiers ten behoeve van de onderbouwing van het oordeel;
Het schriftelijk vastleggen van de bevindingen en het oordeel over de uitgevoerde inspecties;
Het tijdens de voorbereiding, uitvoering en afronding van de inspectie onderhouden van contact met de
gecontroleerde (uitzend)ondernemingen.
Functie eisen:
HBO/werk en denkniveau, verkregen door een financieel administratieve vooropleiding op ten minste MBO-,
MEAO,MBA-niveau.
Minimaal 2 jaar relevante werkervaring op MBO-niveau of 1 jaar relevante werkervaring op HBO-niveau
binnen het werkveld financiële administratie, accountancy, bij de Belastingdienst of opsporing en /of UWV.
Kwaliteitsbewust, onafhankelijk en standvastig, in staat de klant en collega’s van de juistheid van zijn oordeel
tot overtuigen, (en) sterk in methodisch werken.
Klantgerichtheid, samenwerken, integriteit en eigen verantwoordelijkheid nemen, is proactief naar de klant en
wil altijd de beste kwaliteit leveren.
Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
Zelfstandige en proactieve persoonlijkheid die kan omgaan met weerstand en inspeelt op de ontwikkelingen in
de organisatie.
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Uw reactie:
Indien je enthousiast bent geworden voor bovengenoemde functie en je herkent jezelf in het beschreven profiel, dan
ontvangen wij graag je reactie (CV met toelichting). Alle reactie worden strikt vertrouwelijk behandeld. Voor vragen
kunt u contact opnemen met: de heer D.J.van de Kerke. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0180-461040.
Solliciteer online.
Uw sollicitatie per e-mail geniet onze voorkeur: info@safexcertificatie.nl
Een schriftelijk sollicitatie met CV kun je richten aan:
Safex Certificatie Instelling
T.a.v. Dhr. D.J. van de Kerke
Nijverheidstraat 17
2984 AH Ridderkerk



Meldpunt malafide uitzendbureaus: 0800 - 5151

Burgers en bedrijven die wantoestanden bij uitzendbureaus signaleren, kunnen die vanaf vandaag doorgeven aan
een speciaal meldpunt. Het Meldpunt Malafide Uitzendbureaus is bedoeld voor mogelijke slachtoffers en hun
omgeving, maar ook voor bonafide bedrijven met klachten over malafide constructies in de uitzendbranche.
Dit scheef minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer medio dit jaar.
Hierin beschrijft de minister een brede aanpak met een veelheid aan maatregelen waarmee hij malafide
uitzendbureaus binnen twee jaar uit de markt wil drukken.
Mensen kunnen het meldpunt bereiken via het gratis telefoonnummer 0800-5151, maar ook per post of via internet. Er
kan ook anoniem worden gemeld.
Inspectie SZW, Postbus 820, 3500 AV Utrecht
www.inspectieszw.nl


Aanpak misstanden uitzendbranche door stevige publiek-private samenwerking

Minister Kamp pleit in zijn brief over de aanpak van malafide uitzendondernemingen, die vandaag aan de Tweede
Kamer is gezonden, voor versterking van het huidige systeem van zelfregulering. De minister intensiveert daartoe de
opsporing en handhaving en heeft met de Stichting Normering Arbeid (SNA), die het SNA-keurmerk beheert,
afspraken gemaakt over versteviging van het private toezicht.
SNA pakt de handschoen graag op. "De misstanden in de sector zijn slecht voor het imago en verpesten de markt
voor eerlijke uitzenders. We kijken daarbij ook naar ons eigen keurmerk en het onderscheidend karakter van het
certificaat. Versteviging van het keurmerk is noodzakelijk", aldus Hubert Bruls (voorzitter SNA). Daartoe heeft SNA het
inspectieproces door een onafhankelijk bureau laten doorlichten. en gaat op basis daarvan aanvullende eisen
stellen aan de inspectie-instellingen en de inspecteurs. De controles op de naleving van de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) en de Wet minimumloon (Wml) worden geïntensiveerd en er zal een herbezinning plaatsvinden op de gevolgen
die verbonden zijn aan het niet voldoen aan een normeis. Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht inspecties uit te
voeren bij opdrachtgevende partijen (waarnemingen ter plekke).
Ook is gestart met gegevensuitwisseling met de Inspectie SZW en de Belastingdienst. Zo zijn van de Inspectie SZW
gegevens ontvangen over opgelegde boetes in het kader van de Wav en Wml. Op haar beurt zal SNA, in het kader
van de registratieplicht, meldingen doorgeven aan genoemde overheidsinstanties. Door de gezamenlijke informatieuitwisseling worden de "ogen en oren" van alle betrokken instanties vergroot. Hierdoor wordt niet alleen het
SNAkeurmerk meer onderscheidend, maar worden misstanden efficiënter bestreden.
SNA zal in ieder geval haar steentje bijdragen om de misstanden te bestrijden. Naar verwachting zal SNA in 2012
circa 6.000 inspecties uitvoeren. In de eerste 8 maanden van 2012 heeft dit geleid tot het intrekken van het keurmerk
bij 244 ondernemingen. In het register zijn thans ruim 2.900 gecertificeerde ondernemingen opgenomen.
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