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Vacature Financieel Directeur (m/v/x) 
 
 

  

 
Voor de verdere uitbouw van de organisatie is VVOB op zoek naar een geboren leidinggevend 
organisatietalent met een flinke portie probleemoplossend vermogen, besluitvaardigheid en gevoel 
voor intermenselijke verhoudingen om de rol van Financieel Directeur op te nemen. We zijn op zoek 
naar iemand met een duidelijke visie op financieel management die niet wordt afgeschrikt door 
verandering, innoverend is ingesteld en een grote dosis organisatiesensitiviteit en -betrokkenheid 
bezit.  
 
De organisatie 

 
Met 190 medewerkers draagt VVOB bij aan de verbetering van het publieke onderwijs in tien landen. 
We versterken er de ministeries van onderwijs, lerarenopleidingen en begeleidingsdiensten.  De 
omzet van VVOB bedroeg het afgelopen jaar 11 miljoen euro. De interesse van internationale donoren 
in de werking van VVOB groeit snel en zorgt voor een sterke stijging van de inkomsten. Deze groei 
resulteert tevens in een grotere complexiteit inzake financieel management. Om deze financiële groei 
en complexiteit zowel strategisch als operationeel te leiden, breidt VVOB haar directie uit met een 
Financieel Directeur. 
 
De Financieel Directeur vormt samen met de Algemeen Directeur en de Programmadirecteur het 
Directieteam van VVOB. 
 
Je opdracht 
 
De Financieel Directeur is verantwoordelijk voor de financiële werking van VVOB, zowel op 
strategisch als operationeel vlak. De Financieel Directeur rapporteert aan de Algemeen Directeur. 
 

• Als Financieel Directeur ben je verantwoordelijk voor een gezond financieel management van 
VVOB. Je ontwikkelt, in overleg met het directieteam, de strategische visie van VVOB op vlak 
van financiën, aangepast aan de internationale werking van VVOB en donorverplichtingen, en 
neemt de leiding in de realisatie hiervan; 

• Je bent verantwoordelijk voor de vertaalslag van de financiële strategie en beleid naar de 
operationele uitvoering hiervan, met continue aandacht voor verdere optimalisatie van onze 
financiële processen, rapportages en analyses, zowel voor intern managementgebruik als 
voor externe donoren (accountability); 

• Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van de statutaire rekeningen en de financiële 
project- en programmarapporteringen, voor de systemen en processen die aan deze 
rapporteringen ten grondslag liggen en voor de naleving van de toepasselijke audit 
compliance kaders; 

• Je staat aan het hoofd van de financiële dienst op het kantoor in Brussel die bestaat uit een 
financieel adviseur, twee boekhouders en twee verificateurs, en bent verantwoordelijk voor de 
aansturing, opvolging en ondersteuning van hen;  

• Je bent verantwoordelijk voor het verder optimaliseren van de samenwerking en afstemming 
tussen het hoofdkantoor en de landenkantoren op vlak van financiën. Dankzij een sterk 
coachende houding sta je garant dat de financiële processen in de landenkantoren correct 
verlopen.  

 
Je profiel 
 

• Je beschikt over een relevante Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring; 

• Je hebt een grondige kennis van financiën (begroting, fiscaliteit en dubbele boekhouding), en 
kent de noodzakelijke financiële technieken die nodig zijn voor een gezond financieel beheer 
(financiële meerjarenplanning, financiële monitoring, boekhouding, rapportages);  

• Je hebt minstens vijf jaar professionele ervaring met financieel management op directieniveau;  

• Je hebt tenminste drie jaar ervaring met het aansturen van een team en het coachen van hoog 
gemotiveerde medewerkers in functie van excellentie is je op het lijf geschreven; 

• Je hebt duidelijk aantoonbare ervaring inzake omgaan met institutionele donoren en het 
werken in een internationale, complexe organisatie; 

• Je bent analytisch ingesteld en in staat om planmatig en beleidsmatig te werken;  
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• Je bent een echte people manager die mensen in hun sterkte kan motiveren. Je bent in staat 
om dit face-to-face te doen, maar je bent ook in staat om teams op afstand te motiveren. 
Samenwerking en interne participatie zijn de sleutel tot jouw succes; 

• Je hebt aantoonbare ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen; 

• Je bent een netwerker die verschillende types gesprekspartners diplomatisch weet te 
overtuigen en motiveren;  

• Uitstekende redactionele en administratieve vaardigheden zijn een troef; 

• Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met Navision; 

• Je hebt zeer goede actieve kennis van het Nederlands en Engels, kennis van Frans en 
Spaans zijn belangrijke pluspunten; 

• Je bent bereid om buitenlandse zendingen te ondernemen. 
 

Relevante competenties: 
 
Kerncompetenties: 
Samenwerking; Voortdurend leren en verbeteren; Resultaatsgerichtheid 
 
Functiespecifieke competenties: 
Betrouwbaarheid, Delegeren, Ontwikkelen van anderen, Luister-, spreek- en schrijfvaardigheden, 360° 
Empathie, Analytisch en Synthetisch denken, Organiseren, Nauwgezetheid. 
 
Wij bieden: 
 

• Een dynamische werkomgeving in een internationale context; 

• Een boeiende en gevarieerde job met verantwoordelijkheid; 

• Een contract van onbepaalde duur; 

• Barema A122 (Vlaamse overheid, afhankelijk van ervaring tussen de € 4.165 en € 6.227 bruto 
per maand), dubbel vakantiegeld, 13de maand, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, 
maaltijdcheques en gratis woon-werkverkeer met fiets, trein, tram en bus. 

 
Startdatum 
 
Zo snel mogelijk 
 
Procedure 
 
Een gemotiveerde sollicitatiebrief en een gedetailleerde cv worden uiterlijk op 2 oktober 2019 
verwacht bij lotte.vdeeckhout@vvob.be. Het selectiecomité stelt op basis van ingezonden CV’s en 
motivatiebrieven een shortlist samen. Schriftelijke proeven, een selectie-interview en een assessment 
bij een extern selectiebureau zijn onderdeel van de selectieprocedure. 
 
Voor meer informatie over de functie kan u contact opnemen met Sven Rooms 
(sven.rooms@vvob.be). Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure kan 
u terecht bij Inge Bennenbroek (inge.bennenbroek@vvob.be). 
 
 
 

VVOB voert een gelijkekansenbeleid. 
Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst of handicap. 
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