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Financieel verantwoordelijke (4/5e) 
 
 
Straatverplegers vzw is een medisch-sociale organisatie die er van overtuigd is dat het 
mogelijk is een eind te maken aan dakloosheid in Brussel en Luik. 
Onze organisatie draagt hieraan bij door de meest kwetsbare dakloze mensen in termen van 
gezondheid uit de straat te halen en door andere verenigingen en het grote publiek te 
mobiliseren om duurzame oplossingen te zoeken voor de problematiek van de dakloosheid. 
 
 

1. opdrachten 
 
 
Financieel beheer: 
 

• Bereidt het budget van de VZW voor, controleert en bewaakt het. 
• Identificeert en vergelijkt de uitgaven en inkomsten van de VZW. 
• Monitort de succesindicatoren van de verschillende projecten van de VZW. 
• Verifieert en codeert de facturen om ze toe te wijzen aan de lopende subsidies en beheert 

de verdeling van de uitgaven per subsidie. 
• Is de contactpersoon met de externe accountant. Verifieert de boekhoudkundige codering 

en beantwoordt de vragen van de boekhouder. 
• Bewaakt en/of beheert de vernieuwing van de machtigingen. 
• Werkt samen met de verantwoordelijke fondsenwerving. 
• Informeert de coördinatiegroep over beschikbare marges en in geval van een 

cashflowprobleem (of -risico). 
• Informeert de medewerkers over de te volgen regels (bv. m.b.t. het opmaken van 

onkostennota’s), controleert en registreert de onkostennota’s. 
• Controleert de opmaak en de correcties van de fiscale attesten. 
• Neemt occasioneel deel aan de Raad van Bestuur ('s avonds) om te informeren over het 

budget. 
• Volgt en coördineert, in samenwerking met de administratief manager, de aanbestedingen 

(naleving van het wettelijk kader van de overheidsopdrachten). 
 

Verzekert de back-up van de verantwoordelijke administratie indien nodig:  

• Registreert de fietsritten van de medewerkers in SDWorx Payroll. 
• Codeert en verifieert de loonstrookjes van de medewerkers van de vzw. 
• Beheert de maaltijdcheques van de medewerkers van de VZW (bestelcheques, kaarten, 

correcties) met Monizze. 
• Stuurt de "salarissen en correcties" van de maand naar SDWorx Payroll. 
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2. Kennis – vereiste competenties 
 
 
Vereiste kennis 
 

• Master of gelijkwaardig niveau vereist. 
• 3 jaar ervaring minimaal. 
• Zeer goede kennis van het financieel budgetbeheer van een vereniging, NGO, federatie, enz. 
• Stevige kennis van boekhouding. 
• Goede computervaardigheden (Excel, Word), kennis van een contactendatabank is een 

pluspunt. 
• Zeer goede kennis van het Frans (geschreven en gesproken) is vereist, Nederlands en  

Engels zijn troeven. 
 
Andere kwaliteiten: 
 

- Verantwoordelijkheidszin 
- Aanpassingsvermogen 
- Administratieve nauwgezetheid 
- Zelfstandigheid 

 
 
 
Voorwaarden 
 
Contract van onbepaalde duur: in dienst zodra mogelijk 
Paritair comité 330.02 
Loonschaal 1/80 
Minimum ervaring: 3 jaar 
 
Motivatiebrief (max 1 pagina – in het Frans) + CV naar Elodie.splingart@idr-sv.org voor 20/11/2020  
 
 
 


