IIA Chairman of the Global Board, 2020-21
Jenitha John, CIA, QIAL

Jenitha John opravlja funkcijo predsednice upravnega odbora
IIA Global v letih 2020-21. V tej vlogi deluje kot članica
globalnega upravnega odbora, predsednica nadzorne komisije
ter predsednica globalne skupščine IIA (Global Assembly). Ga.
John je sicer izvršna direktorica Independent Regulatory Board
for Auditors (IRBA) v Južni Afriki in ima več kot 26-letne delovne
izkušnje v notranji reviziji, tudi na mestu vodje (Chief Audit
Executive).
V preteklih letih je ga. John prostovoljsko delovala kot
podpredsednica upravnega odbora IIA Global ter v drugih
funkcijah in telesih IIA Global povezanih z razvojem
notranjerevizijske stroke. Poleg vodenja notranjerevizijske
funkcije je Jenitha John v preteklosti nabrala številne izkušnje kot neizvršna direktorica v več
zasebnih in javnih družbah. Trenutno deluje tudi kot neizvršna direktorica in vodja revizijskih
komisij. Leta 2014 je prejela priznanje »South Africa's Internal Auditor of the Year«.
Ga. John je pogosta gostja strokovnih konferenc po vsem svetu, na katerih je v preteklosti
predavala o temah ko so: vloga notranje revizije v korporativnem upravljanju, sodelovanje pri
dajanju zagotovil, ženske kot vodje, vpliv umetne inteligence in robotizacije na industrijo,
pomen ključnih kazalcev uspeha. Ga. John se redno udeležuje mentorskih dogodkov, panelnih
diskusij in strokovnih druženj ter je aktivna v izobraževanju mladih.
Jenitha John je nosilka nazivov CIA in QIAL (Qualification in Internal Audit Leadership) ter
nazivov Chartered Accountant in Chartered Director v Južni Afriki ter SEP – Senior Executive
Program Harvardske poslovne šole. Ga. John je diplomirala na univerzi KwaZulu-Natal in
opravila specializacijo s področij finančnega in managerskega računovodstva, davkov, revizije
in ekonomije na University of South Africa.
Jenitha John si je za temo svojega mandata predsednice upravnega odbora IIA Global izbrala
moto »Nova podoba odpornosti« s katerim želi poudariti pomen agilnosti v vsakdanji praksi
notranjih revizorjev, posebej še v času pandemije. To je tudi glavna tema njenega predavanja
na konferenci IIA Slovenija.

