Sollicitatieformulier Kwaliteitsonderzoeker NOREA
 De gevraagde informatie is ontleend aan het de regeling ‘Selectiecriteria onderzoekers Kwaliteitsonderzoek NOREA’ zoals die is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2011, aangevuld met
een aantal persoonlijke kenmerken.
 De inhoud van dit formulier zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien tijdens de selectieprocedure blijkt
dat geen gebruik wordt gemaakt van de aanmelding, zal het sollicitatieformulier worden vernietigd.
 Uw sollicitatie wordt door het College Kwaliteitsonderzoek (CKO) behandeld. Afhankelijk van de conclusie
wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek
 In een vergadering wordt door het College definitief besloten over het al dan niet inzetten van de kandidaat die schriftelijk van dit besluit op de hoogte wordt gesteld. Die melding kan ook inhouden dat het CKO
van uw aanbod (voorlopig) geen zal maken.
 Aan het inzenden van dit formulier en het eventuele intakegesprek kunnen geen rechten worden ontleend.
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam
Werkzaam bij
Functie
Belangstelling voor de functie van

Onderzoeker

Teamleider

Overige relevante informatie

CRITERIA

TOELICHTING OP DE CRITERIA

1.

Ten minste 3 jaar ervaring met het leveren
van professionele diensten als IT-auditor in
een IT-auditorganisatie

2.

 Ten minste ervaren senior medewerker
binnen de eigen organisatie
of
 Niet langer dan 2 jaar uit de ITauditpraktijk met het aantoonbaar bij
hebben gehouden van kennis en ervaring t.b.v. kwaliteitsonderzoeken

3.

Ervaring met kwaliteitsonderzoeken binnen
de eigen organisatie

4.

Niet werkzaam bij een organisatie die zelf
voor het laatst uitgevoerde kwaliteitsonderzoek een onvoldoende heeft behaald

5.

Geen tucht- of strafrechtelijk verleden
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CKO

CRITERIA

TOELICHTING OP DE CRITERIA

6.

Aan de PE-verplichting voldaan (met inbegrip van het tijdig volgen van verplicht gestelde cursussen)

7.

Voldoende relevante vaktechnische kennis

8.

Voldoende beschikbaar om een wezenlijk
deel van het onderzoeksprogramma uit te
voeren

9.

Goed teamspeler

10.

Consulteert wanneer wenselijk

CKO

ONDERTEKENING
Met het ondertekenen van dit formulier geeft betrokkene tevens te kennen dat:
a. Kennis is genomen inhoud regeling ‘Selectiecriteria onderzoekers Kwaliteitsonderzoek NOREA’ zoals die
is vastgesteld door de ALV van NOREA en vermeld in het Kwaliteitshandboek NOREA
b. Specifiek aandachtpunten waarvan kennis is genomen zijn:
 De inhoud van het Reglement Gedragscode Register IT-Auditors
 De eis tot het verstrekken van een geheimhoudingsverklaring
 De bereidheid tot het periodiek deelnemen aan een door CKO aangewezen training voor onderzoekers
 Het beschikken over een beroeps- of aansprakelijkheidsverzekering.
Naam:

Plaats

CONCLUSIE CKO in haar vergadering d.d.
1. Tijdens sollicitatiegesprek aan de orde gestelde punten

2. Conclusie CKO:
 Aanbieding doen als onderzoeker:
o Ja
o Nee – motief vermelden
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Datum

