
 

Auditor BKN (freelance) 

De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) vertegenwoordigt ruim 60 

Kringlooporganisaties met circa 220 kringloopwinkels in Nederland. De leden van BKN zijn koplopers 

op het gebied van hergebruik, upcycling en sociaal ondernemerschap. Wij zetten ons dagelijks in 

voor de kernwaarden van een circulaire economie (duurzaamheid) en een inclusieve arbeidsmarkt. 

Functieomschrijving  

Ben jij als auditor in staat om processen te doorgronden en daarmee een bijdrage te leveren aan de 

kernprocessen binnen de kringloopbranche? Heb jij affiniteit deze branche of de ambitie om dit 

verder te ontwikkelen? Wacht dan niet langer en maak je interesse kenbaar om auditor bij de BKN  te 

worden. 

Werkzaamheden 

- Jaarlijks meerdere audits uitvoeren bij de BKN aangesloten kringloopwinkels die gevestigd 

zijn door het hele land; 

- De audit voert men uit aan de hand van het door de BKN opgestelde Kader Keurmerk 

Kringloopbedrijven waarin de vereisten van het keurmerk staan; 

- N.a.v. die audit een rapport opstellen met een eindoordeel; 

- Adviseren van BKN inzake het verstrekken van het keurmerk. 

Gewenst profiel 

- Analytisch kritisch kunnen denken en redeneren; 

- ‘Stevig in je schoenen staan’; 

- Communicatieve vaardigheden; 

- Datamining en analyse: weten hoe van welke gegevens nuttige informatie te maken; 

- Kennis van ICT; 

- Verstand van business/zakelijk instinct; 

- Kennis- en ervaringseisen. 

De eisen waaraan een auditor dient te voldoen, zijn de volgende: 

- HBO of gelijkwaardige opleiding; 

- Relevante ISO 9001 of vergelijkbare (kwaliteits)opleidingen(en); 

- Aantoonbare ervaring met toetsingen en/of audits; 

- De specifiek door BKN aangeboden en/of voorgestelde aanvullende opleidingen/trainingen 

gevolgd hebben, of de bereidheid hebben dit op korte termijn te gaan doen; 

- Affiniteiten met de kringloopbranche; 

- Zorgvuldig, besluitvaardig, integer en in staat zelfstandig te werken; 

- Een positief-kritische en onafhankelijke instelling; 

- In staat om verbanden te leggen en hoofd- en bijzaken te onderscheiden; 

- Gedurende het gehele jaar inzetbaar; 

- Deelnemen aan auditorendagen die twee maal per jaar door de BKN worden georganiseerd; 

- Onafhankelijkheid van een auditor. De auditor mag niet werkzaam zijn bij een 

kringlooporganisatie of een bestuursfunctie bij een kringlooporganisatie bekleden; 

 

Hoor je graag meer of heb je nog vragen? Neem contact op met Janneke Becker (j.becker@bkned.nl, 

0630608574) en stuur haar je sollicitatie voor 31 december.  
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