
Verantwoordelijke administratie en
financiën (M/V/X)

Voltijds contract van onbeperkte duur

Viva  Salud  strijdt  voor  het  recht  op  gezondheid  en  soevereine  ontwikkeling.
Daartoe ondersteunen we de uitbouw van sterke sociale bewegingen die strijden
voor  het  recht  op  gezondheid  in  de  Filipijnen,  Palestina,  de  Democratische
Republiek Congo en elders. In België steunen we hun politieke strijd met acties,
campagnes en internationale netwerking. Zo willen we, samen met de sociale
bewegingen, mensen mobiliseren om het Belgische en Europese beleid om te
buigen  tegen  uitbuiting  en  onderdrukking,  ten  gunste  van  het  recht  op
gezondheid wereldwijd. 

Verantwoordelijkheden

• Je bent verantwoordelijk voor de administratie en het financieel beheer van
onze organisatie.

• Je werkt samen met andere medewerkers en rapporteert aan de directeur.

Taakomschrijving

Deze functie houdt onder meer volgende taken in:

Financieel beheer
• budgetopmaak en -beheer;
• opmaken en opvolgen van het aankoopbeleid;
• financiële rapportage, zowel intern als naar autoriteiten en financiers 

(DGD);
• opvolgen van subsidies;
• opmaken van fiscale attesten.

Administratie
• personeelsbeheer en -administratie;
• vervullen van de wettelijke verplichtingen van de organisatie;
• opvolgen van verzekeringen.

Logistiek en ICT
• ondersteuning ICT (in samenwerking met externe ICT dienst);
• gebouwenbeheer.

Profiel



• je hebt een relevant masterdiploma en minstens drie jaar professionele 
ervaring in een gelijkaardige functie

• je werkt planmatig, systematisch en nauwkeurig
• je neemt initiatief, kan zelfstandig werken en bent flexibel
• je kan prioriteiten stellen, beslissingen nemen en ze verantwoorden
• je kan goed met mensen werken en een team motiveren
• je drukt je vlot uit in Frans, Nederlands en Engels, zowel gesproken als 

geschreven
• je hebt een goede kennis van Office-computertoepassingen (of, beter nog, 

ook van hun OpenOffice equivalenten)
• je bent vertrouwd met boekhoudsoftware (Winbooks of andere), CRM en 

andere softwaretoepassingen
• ervaring in de sector van internationale solidariteit en kennis van Arabisch 

of Spaans zijn  pluspunten
• je kan je vinden in de visie en missie van Viva Salud
• je talent is belangrijk dan je afkomst, leeftijd, geslacht, genderidentiteit,

genderexpressie of seksuele geaardheid

Aanbod

• voltijdse functie (mogelijkheid 4/5e)
• onmiddellijke indiensttreding
• je komt terecht in een enthousiast team en een flexibele en uitdagende

werkomgeving  met  ruimte  om  vorm  te  geven  aan  maatschappelijk
engagement in een internationaal kader

• mogelijkheid tot vorming
• werkplaats  op  wandelafstand  van  station  Brussel-Noord  en  uitgebreide

thuiswerkregeling
• loon en arbeidsvoorwaarden B1c volgens PC 329.01
• volledige vergoeding van woon-werkverkeer

Geïnteresseerd in deze job?

Stuur  je  gemotiveerde  sollicitatiebrief  en  cv voor  10  juli  2022  naar
vacatures  @vivasalud.be   
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