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Mobiel 21 vzw werft aan
Financieel beheerder (M/V/X)
Mobiel 21 vzw is een toonaangevende sociale organisatie die mensen aanzet tot
meer duurzame verplaatsingen. Ter vervanging van onze collega die binnen
afzienbare tijd op pensioen gaat, zijn we op zoek naar een gedreven persoon die
instaat voor het financieel beheer van onze organisatie. De financieel beheerder
speelt een cruciale rol in de goede, dagelijkse werking van Mobiel 21, samen met
22 andere collega’s. Naast het financiële aspect is kennis van en interesse in
verzekeringen, juridische kwesties en logistiek management voor de organisatie
een meerwaarde.
Functieomschrijving
Het takenpakket van de financieel beheerder omvat zowel financieel-technische,
coördinerende als beleidsvoorbereidende taken, zoals:
•
•
•
•
•
•

Zelfstandig uitvoeren van en toezicht op de algemene boekhouding.
Bewaken van interne financiële controleprocedures.
Opmaken van kwartaalverslagen, voorbereiden van jaarrekeningen en
begrotingen.
Indienen van belastingdossiers.
Zelfstandig beheren van de relaties met de externe auditor, banken en
verzekeringsmaatschappijen.
Instaan voor het projectmanagement van het financiële en contractuele
luik van de Mobiel 21-projecten: opvolgen contractuele verplichtingen,
budgetbewaking i.s.m. de inhoudelijke projectleiders, indienen van
facturaties en toelagedossiers (regionale, federale en Europese context).

Functieprofiel
•

•
•
•
•

Je bent een financieel beheerder met een ruime visie die
beleidsondersteunend en proactief werkt. Het goede beheer van de
financiën is te danken aan een combinatie van je kennis en vaardigheden,
en van je motivatie voor het opnemen van verantwoordelijkheden.
Je werkt zelfstandig en toont initiatief. Je bent leergierig en je kan snel
schakelen tussen taken.
Je beheerst Excel en hebt ervaring met boekhoud- en facturatiesoftware.
Je hebt een bachelordiploma in een relevant domein en minimaal 3 jaar
ervaring.
Je beheerst voldoende Engels om zakelijke e-mailcorrespondentie op te
stellen en op te volgen. Kennis van het Frans is een extra troef.
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Aanbod
•
•
•
•
•
•

Werken in een dynamisch team dat op basis van enthousiasme en een
duidelijke missie en visie projecten rond duurzame mobiliteit uitwerkt.
Indiensttreding bij voorkeur vanaf september 2018.
Interne opleiding d.m.v. overlapperiode met uittredende medewerker tot
mei 2019.
Plaats van tewerkstelling in Leuven, op wandelafstand van het station.
Aanbod van een voltijds contract van onbepaalde duur. Mogelijkheid tot
deeltijds à 90 of 80 % vte-tewerkstelling.
Een aanvangswedde van 32.664 euro bruto (conform PC 329.01),
pendelvergoeding voor fiets of openbaar vervoer, maaltijdcheques,
pensioenverzekering, extra ziekteverzekering.

Is dit een job voor jou?
Stuur je motivatie en cv naar katleen.stroombergen@mobiel21.be voor 27 juni
2018. We plannen een gesprek met de geselecteerde kandidaten tijdens de week
van 2 juli.
Voor extra informatie of vragen kan je steeds terecht bij Katleen Stroombergen
(016 23 94 65).

