Diensthoofd financiële dienst met een hart voor cijfers, natuur en mensen
Ja, we zoeken jou! Want jij bent klaar om je collega’s te helpen met al hun financiële en
boekhoudkundige vragen. Want ook door jou kan Pro Natura haar missie vervullen: mensen nieuwe
kansen geven door werk te maken van natuur. Topcollega’s staan klaar om je te omringen en om het
woord ‘werksfeer’ naar een hoger niveau te tillen.

Wat doet een diensthoofd financiële dienst?
Je bent de rechterhand van de financiële directrice. Je geeft leiding aan collega’s op de financiële
dienst die je ondersteunen bij de dagdagelijkse taken. Voor andere collega’s ben je hét
aanspreekpunt rond geldzaken, met zulke vragen komen ze het liefst naar jou. Doordat je onze
waarden een meerwaarde vindt, draag je gemotiveerd bij tot betere natuur én tot kansen geven aan
mensen. Maar geen paniek: onze financiële directrice helpt je met raad en daad.

Hoe ziet jouw week er uit?
-

-

-

-

Vanuit de organisatie krijg je tal van vragen, waar jij gelukkig het antwoord op kent: Wanneer
moeten de uitgevoerde groenwerken gefactureerd worden? Hoe heeft onze afdeling het
gedaan de voorbije maand? Is er nog budget beschikbaar voor een opleiding?
Je voert het werk op de financiële dienst zelf mee uit:
o Maandelijkse afsluitingen en rapportage
o Jaarafsluiting en voorbereiding audit revisor
o Fiscale aangiften doen en fiches opmaken
o Opvolging verzekeringsdossiers
o Ad hoc rapportage in opdracht van financieel directeur
o Contractopvolging leveranciers
o Afrekeningen van subsidiedossiers opvolgen
o Voorbereiding begrotingsopmaak
Je begeleidt de taakuitvoering van je collega’s op de financiële dienst. Met duidelijke
afspraken en feedback proberen jullie samen de doelstellingen voor die dag te bereiken.
Loopt het volgens plan? Moet ik evalueren en bijsturen?
Structuur en financiën, die gaan hand in hand. Je denkt met de financiële directrice mee na
over de dienststructuur, procedures en controlesystemen. Met jouw concrete voorstellen
werk je mee aan een optimaal financieel beleid.

-

Jouw profiel
•

•

Je herkent jezelf omdat:
o Je integer bent. Je bent transparant en zet het belang van de organisatie voorop.
o Je volop gaat voor een goede planning en kwaliteitsvol resultaat. Je bent apetrots
als de nodige rapportages tijdig afgeleverd worden en de verdeelde taken niet tot
stress lijden bij je team.
o Je een echte coach bent. Je weet dat je teamleden af en toe een helpende hand of
schouderklopje kunnen gebruiken.
o Je een scherp oog hebt. Eentje dat fouten of onvolledigheden snel opmerkt.
Je hebt een professionele bachelor of graduaat. Het liefst zien we iemand tegemoet met een
diploma accountancy, of gelijkwaardig door ervaring. Herken je jezelf hier niet in maar denk
je dat Pro Natura jou toch goed kan inzetten? Solliciteer dan zeker want wij geven toptalent
altijd een eerlijke kans.

•
•
•
•

Je was al eerder leidinggevende in een boekhoudafdeling.
Jij en Excel? Jullie hebben geen geheimen voor elkaar.
Je bent gemotiveerd om onze gebruiksvriendelijke digitale tools te ontdekken (bijvoorbeeld
mailing, onze gebruiksvriendelijke internecommunicatie-app...)
Je scoort extra goed als je ervaring hebt met Exact online. Maar dat is geen must.

In ruil daarvoor bieden wij…
Toptalent moet je soigneren. Daarom bieden we je het volgende:
-

-

-

Je maakt deel uit van een enthousiast, gedreven en flexibel team (met een teambuilding,
after-workdrink, een gezellige praat aan de koffiemachine…). Zij staan steeds klaar om je op
te vangen.
Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.
Je ontvangt een gsm-abonnement (met gsm als je dat wilt) voor telefonie en dataverkeer.
Ook een hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques zijn inbegrepen.
Je verdient een brutomaandloon volgens loonbarema L1 van PC 329.01, tussen € 3.048 (0
jaar anciënniteit) en € 4.722 (20 jaar anciënniteit) Er is een mogelijke overname van
aantoonbare relevante anciënniteit uit vorige werkervaringen voor de helft van het aantal
jaren.
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Fietsers kunnen
rekenen op een fietsvergoeding van minstens € 0,20/km.
Je krijgt 20 dagen wettelijke vakantie + 10 wettelijke feestdagen.
Bijkomend betaald verlof: extra feestdag op 11 juli en 26 december; extralegale
vakantiedagen afhankelijk van de leeftijd, collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
Je krijgt ruimte om je capaciteiten verder te ontplooien via opleidingen.
Je krijgt de kans om je 100% in te zetten binnen een organisatie in volle ontwikkeling, met
een grote maatschappelijke relevantie zowel op sociaal, op ecologisch als op circulair vlak.

Interesse?
Is je interesse gewekt? Dat begrijpen we! Stuur snel je cv en motivatiebrief naar Wouter Bluekens via
wouter.bluekens@spoor2.be. Ook voor een uitgebreidere functieomschrijving kan je bij Wouter
terecht.

Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, beperking, etnische afkomst of
nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

