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Datum verschijnen vacature: 7/12/2021 

 

Voor de verdere uitbouw van het team zoekt Raakzaam vzw een  

 

FINANCIEEL EXPERT (m/v) 

 (38u/week voor onbepaalde duur) 

 
 

   Wie zijn wij? 
 
Raakzaam vzw wil ‘in ontmoeting welzijn creëren’ voor kwetsbare personen.  Vanuit onze waarden 
met aandacht ,ondernemend, duurzaam, aandachtig, verbindend, co-creatief en veerkrachtig , willen 
we kwaliteitsvolle ondersteuning bieden binnen een snel wijzigende en dynamische context.  Vesta 
vzw is een fusieorganisatie binnen de sector personen met de beperking. 
 

 Wat verwachten we van jou? 
Voor deze ‘nieuwe’ organisatie zoeken we een financieel expert die de visie mee helpt waar te 
maken in verbinding met de directie en medewerkers.  
 
Als financieel expert ben je verantwoordelijk voor het financieel management van de organisatie , 
volg je de bredere financiële context, subsidie en regelgeving op. 
Door beleidsvoorbereidend werk, implementatie van het beleid en het inrichten van processen 
ondersteun je de verdere ontwikkeling van de gehele organisatie.   
 
Je hebt voldoende technische bagage om data te verwerken en overzichtelijk te presenteren. Excel 
heeft weinig geheimen voor jou. Je kan zelfstandig werken, maar werkt in een team en maakt 
verbinding tussen boekhouding, personeelsdienst en administratie.  Je hebt een brede kijk op 
financieringsmodellen en gaat actief op zoek naar alternatieve financiële inkomensbronnen. Als 
financieel expert ben je verantwoordelijk om de financiële systemen te bouwen en te  beheren in 
overleg met alle betrokkenen. 
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 Je opdracht 

- Beleidsvoorbereidend werk doen. Analyses maken per deelwerking, dienst of project.  
- Presentaties voorbereiden. 
- Zoeken naar alternatieve financieringsmodellen die passen in onze visie en de opdrachten 

die voor ons liggen. 
- De financiële backoffice zo organiseren dat ze ondersteunend werkt voor de 

eerstelijnsmedewerker. 
- Een spilfiguur zijn tussen de boekhouding, personeelsdienst, administratie en directie. 
- Uitwerken en verbeteren van systemen om onze beheer van financiële en personele 

middelen in detail te kunnen raadplegen.  
- Opvolging regelgeving met betrekking tot financiële  middelen 
- Beheer Subsidiedossiers   
- Financiële implicatie van innovatieve projecten  in kaart brengen.  
 

 

 Jouw Profiel 
 
Je behaalde een bachelor diploma of hebt minstens een A2 diploma. Ervaring is een pluspunt. Data 
softwaresystemen zijn gekend en excel heeft voor jou weinig geheimen. Je bent bereid je bij te 
scholen. Je hebt geen schrik om initiatief te nemen en om vanuit de organisatie verbeteringen voor 
te stellen. 
 
 

 Jobgerelateerde competenties 

- Je kan vlot werken met office 365 en in het bijzonder excel 
- Je kan gemakkelijk werken met data en deze verwerken in software 
- Je denkt kritisch na over hoe je omgaat met gegevens 
- Je werkt nauwkeurig en gestructureerd  
- Je bent positief ingesteld 

 

 Persoonsgebonden competenties 

• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 
• Zin voor nauwkeurigheid hebben 
• Resultaatgerichtheid 
• Contactvaardig zijn 
• Zelfstandig werken 
• Omgaan met stress 
• Leergierig zijn 

 

 Wat mag jij van ons verwachten? 
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Een uitdagende job in een enthousiast team. Binnen Raakzaam besteden we aandacht aan een 
fijne work/life balans en ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke professionele groei. 
Je ontvangt een voltijds contract van onbepaalde duur, ¾ functie is bespreekbaar, met een 
correct loon, volgens de barema’s en regelgeving binnen het paritair comité 319.01 (de 
loonbarema’s van de subsidiërende overheid VAPH). Je anciënniteit wordt hierbij volgens de 
reglementering van de subsidiërende overheid meegenomen. Je ontvangt een fietsvergoeding, 
een treinabonnement of een auto-onkostenvergoeding. Je geniet van een groepsverzekering en 
hebt de mogelijkheid om aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering. 
 

 

 

 Hoe solliciteer je bij ons? 

Je solliciteert via de website www.raakzaam.be en stuurt je motivatiebrief en CV mee in bijlage aan 
Bert Storme, graag tegen uiterlijk 31/12/2021. De vacature wordt afgesloten van zodra er een 
geschikte kandidaat wordt gevonden. 

 

http://www.raakzaam.be/
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