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De Vlaamse Gemeenschapscommissie zoekt een deskundige (niveau B) 

Financieel deskundige thesaurie 

directie Financiën, Begroting en Aankoop 

Tewerkstellingsstatuut: contract voor bepaalde duur Werkregime: voltijds  
Standplaats: Renaissance Adres: Emile Jacqmainlaan 135 

- 1000 Brussel 
 

Wie zijn we? 

De directie Financiën, Begroting en Aankoop (DFBA) staat in voor een goed beheer van de 
financiële middelen. Deze directie coördineert de opmaak van de begroting van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en zorgt voor het financieel beheer (de boekhouding en de thesaurie), 
het aankoopbeheer, het contractbeheer, de verzekeringen, de controle op de subsidies en de 
financiële analyses. Daarnaast ondersteunt zij ook de boekhouding van de gemeenschapscentra 

van de VGC. 

Wat doe je? 

Als financieel deskundige – thesaurie zal je voornamelijk worden ingezet voor het beheer van de 
middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Dit doe je samen met de thesaurier en in 
nauwe samenwerking met je collega’s van de diensten boekhouding en begroting en de 
financiële medewerkers binnen de andere directies en diensten van de organisatie. Voor een 
aantal taken werk je ook nauw samen met financiële instellingen en andere overheidsdiensten. 

Opdrachten 

− Operationeel beheer (voorbereiden, analyseren en uitvoeren): 
o gegevens en informatie opvragen, verzamelen en beheren; 
o gegevens invoeren, controleren en administratief verwerken in 

softwaretoepassingen; 
o foute gegevens opsporen en rechtzettingen uitvoeren; 
o je fungeert als aanspreekpunt: vragen van zowel interne als externe klanten op 

een professionele manier mondeling of schriftelijk beantwoorden; 
o specifieke documenten in het kader van rapportering helpen voorbereiden door 

informatie te verzamelen, op te vragen en te inventariseren; 
o je waakt over de correcte toepassing van de geldende boekhoudkundige regels; 
o feedback geven, fundamentele fouten en tekortkomingen rapporteren aan de 

directe leidinggevende met het oog op mogelijke verbeteracties; 
o allerhande administratieve taken verrichten ter ondersteuning van de dienst; 
o op termijn kan je optreden als vervanger van de thesaurier tijdens zijn/haar 

afwezigheid waarbij je de dagelijkse verrichtingen uitvoert: 
 reguliere cash forecast en jaarlijkse planning opmaken, 
 nazicht en verwerking deelnemerssoftware (Kwandoo), 
 instaan voor de administratie in het kader van het beheer van 

reservefondsen, 
 zorgen voor de tijdige uitvoering van de betalingen o.m. op basis van de 

aangeleverde betalingsbestanden, 
 opvolgen van bankverrichtingen. 
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− Je staat in voor interne en externe dienstverlening: 
 

− Toepassen, controleren en, daar waar nodig, optimaliseren van procedures en 
werkprocessen; 

 
− Opvolging en feedback: 

o regelmatig terugkoppelen en toelichten van financiële informatie aan de 
thesaurier en je collega’s binnen de diensten boekhouding en begroting alsook 
van de financiële medewerkers binnen de andere directies/diensten van de 
organisatie. 

Wie zoeken we? 

Je beschikt over:  
- een (minimaal) professionele of academische bachelor in bedrijfsmanagement,  

handelsingenieur, handelswetenschappen, toegepaste economische  
wetenschappen; 

- een diploma van het economisch hoger onderwijs van het korte type met  
volledig leerplan of van sociale promotie, van een afdeling handelswetenschappen,  

- een diploma boekhouding of accountancy, bedrijfsadministratie, boekhouden-
informatica of  
boekhouden-fiscaliteit; 

- een diploma van gegradueerde in accounting administration of  
bedrijfsbeheer, uitgereikt door een hogeschool met het studiegebied  
handelswetenschappen en bedrijfskunde van één cyclus; 

- een ander bachelor-diploma met minstens drie jaar ervaring in een gelijkende functie. 

Competentieprofiel 

Waardegebonden competenties 

− dienstbaar zijn 
− integer handelen 
− betrokken zijn 

Niveaugebonden competenties 

Interactief gedrag 

− mondeling vaardig zijn 
− schriftelijk vaardig zijn 
− samenwerken 

Omgaan met informatie 

− problemen analyseren 
− oordelen vormen 

Probleemoplossend gedrag 

− resultaatgericht werken 
− klantgericht handelen 

Beheersmatig gedrag 

− plannen en organiseren 
− taken en processen opvolgen 
−  

Functiegebonden competenties 
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− je bent gemotiveerd en klantvriendelijk 
− je bent nauwkeurig en stipt 
− je hebt een analytisch vermogen 
− je kan overweg met de meeste courante Office-toepassingen en bent bereid om interne 

applicatie aan te leren 

− Kennis van of ervaring in een financiële omgeving is een pluspunt 

Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat! 

Wat krijg je in ruil? 

− Voltijds (100 %) contract van bepaalde duur met ingang vanaf 1 november 2020 tot en 
met 30 april 2021. 

− Loonschaal B111 - deskundige. 
− Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, 

maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime 
vormingsmogelijkheden. 

 

Hoe solliciteren? 

Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een kopie van je hoogst behaalde diploma, 
ten laatste op 1 oktober 2020. 

Dat kan:  

−  per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Lisa van der 

Vleuten, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel 

−  of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘Financieel deskundige’ 

 

De selectiegesprekken zijn gepland op 12 oktober 2020 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 
Brussel.  Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging. 

Meer informatie? 

Voor meer informatie over de Vlaamse gemeenschapscommissie kun je onze website 
www.vgc.be bezoeken. 
 
Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan de heer Pascal Wiliquet, 

directeur bij de directie Financiën, Begroting en Aankoop op het nummer 02 563 03 81 GSM-
nummer 0486 50 26 76 of via pascal.wiliquet@vgc.be. 
 
Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan mevrouw Lisa van 
der Vleuten op het nummer 02 563 03 95 of via lisa.vandervleuten@vgc.be. 
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