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FUNCTIEPROFIEL FINANCIEEL-FACILITAIR DIRECTEUR 
 

DOELSTELLING VAN DE FUNCTIE 
 
Je staat in voor het verder ontwikkelen en implementeren van het financieel, ICT en administratief 
beleid binnen de organisatie.  Je coördineert en superviseert de administratieve dienst.   
 
Je staat in voor het beheer en de uitbouw van het patrimonium van de organisatie. 
 
Je bent verantwoordelijk voor de (verdere) ontwikkeling en toepassing van het kwaliteitssysteem. 
 
Dit steeds met het oog op de maximale ondersteuning van de werking en in afstemming met de 
algemeen directeur. 
 
PLAATS IN DE ORGANISATIE 
 
Je vormt samen met de algemeen directeur, aan wie je rapporteert, het directieteam. 
 
RESULTAATSGEBIEDEN 
 
 Strategisch beleid 
 
 Je formuleert, ontwikkelt en implementeert strategieën, beleidslijnen en doelstellingen inzake 

Financiën, Administratie en Patrimonium in lijn met de organisatiedoelstellingen. Je doet 
voorstellen en overlegt de strategieën en de hieruit voortvloeiende doelstellingen binnen het 
directieteam. 

 
TAKEN 

- Je vertaalt de doelstellingen van de organisatie naar een specifieke strategie en concrete 
doelstellingen toegepast op Financiën, Administratie en Patrimonium 

- Je verdedigt en beargumenteert de ingenomen beleidsstandpunten 
- Je bevordert samenwerking tussen de verschillende vestigingen en teams 
- Je bewaakt en volgt de uitwerking en de implementatie van doelstellingen op 

 
 
 Financieel beleid 

 
Je bewaakt de financiële processen en werkt aan een constante verbetering van de werkwijzen. 
Je coördineert en superviseert de verschillende financiële activiteiten (boekhouding, financiële 
analyses) teneinde de financiële activiteiten vlot, correct en op legitieme wijze te laten verlopen. 
Je staat in voor een kwaliteitsvol financieel en investeringsbeleid. 

 
TAKEN  

- Je hebt een dragende verantwoordelijkheid voor de financiële werking van de organisatie 
- Je adviseert bij ramingen/simulaties en mogelijke investeringen 
- Je bewaakt systematisch de gevolgen van beleidsbeslissingen op vlak van budgettaire 

mogelijkheden 
- Je staat in voor een constante procesbegeleiding en bewaking van de boekhoudkundige en 

financiële beleidsvoering 
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- Je werkt financiële opvolgingsinstrumenten, rapportagetools voor nieuwe projecten of 
projecten in uitvoering uit 

- Je maakt geregeld sterkte-zwakte-analyses met oog op de eventuele bijsturing van 
‘processen’; je werkt hierbij procedures uit en/of start projecten op ter verbetering 

- Je volgt mee de balansen, resultatenrekening en begroting op 
- Je sluit jaarrekeningen af 
- Je volgt de financieringsmiddelen mee op en beheert de financiële bronnen 
- Je rapporteert periodiek financiële ken- en stuurgetallen aan de algemeen directeur en 

Bestuursorgaan/ Algemene Vergadering 
- Je volgt de financiële rapportage ten aanzien van de overheid en andere actoren op 
- Je bent verantwoordelijk voor de onderhandelingen en/of contacten met banken, 

verzekeringsmaatschappijen, overheidsinstanties, bedrijfsrevisor,… 
- Je beheert de verzekeringsdossiers met oog op een voldoende dekking van mogelijke 

bedrijfsrisico’s 
- Je hebt voor dit alles systematisch overleg met de boekhoudkundig medewerker 
- Je blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het domein 

 
 
 Administratief  en ICT beleid 

 
Je draagt zorg voor een optimale inrichting van de administratie en de administratieve 
processen. 
Je stuurt het ICT gebeuren met oog op een goed functioneren van de informaticasystemen en 
het computerpark ter ondersteuning van alle werkprocessen in de organisatie. 

 
TAKEN 

- Je organiseert en coördineert de administratie (facturatie, ICT, telefonie…) 
- Je hebt een dragende verantwoordelijkheid voor het totale ICT-gebeuren in de organisatie en 

werkt hierbij vanuit een langetermijnplanning binnen de visie en doelstellingen van de 
organisatie 

- Je overlegt hierbij systematisch intern en extern met de betrokken firma’s 
- Je blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het domein 
- Je organiseert en plant de concrete werking in functie van een effectieve en efficiënte 

dienstverlening 
 
 
 Kwaliteitscoördinatie 

 
Je zorgt ervoor dat de geboden dienstverlening uitgewerkt is in een kwaliteitssysteem en 
beantwoordt aan de noden en verwachtingen van de cliënten/medewerkers/overheid. 

 
TAKEN 

- Je bent  verantwoordelijk voor het beheer van het kwaliteitshandboek en de ontwikkeling  en 
toepassing van het kwaliteitssysteem 

- Je werkt hierbij nauw samen met de interne en externe werkgroep kwaliteit 
- Je draagt zorg voor adequate rapportering zowel intern als extern (overheid) en bent gekend 

met het werken met kwaliteitsindicatoren 
- Je controleert de toepassing van de procedures 
- Je sensibiliseert en overtuigt de medewerkers inzake kwaliteitsbewustzijn  
- Je detecteert opportuniteiten tot kwaliteitsoptimalisatie en koppelt aanbevelingen terug 

binnen het beleidsteam 
- Je bent verantwoordelijk voor de optimale inzet van het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) 
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 Patrimoniumbeheer 
 
Je staat in voor het efficiënte, kwalitatieve en kostenbewuste beheer van het patrimonium van 
het CGG. Kleinere en grotere projecten (van renovatie, onderhouds- of herstellingswerken) 
worden van A tot Z opgevolgd (zowel technisch, administratief, financieel) 

 
TAKEN 

- Je maakt (ver)bouwdossiers/herstellings-/onderhoudsdossiers op en volgt die van A tot Z op 
- Je staat in voor de coördinatie van het onderhoud/renovatie van het patrimonium door zowel 

interne medewerkers als externe aannemers 
 
 
 Personeelsbeleid (ondersteunende diensten)  

 
Je staat in voor het personeelsbeleid van de ondersteunende diensten met als doelstelling het 
ontwikkelen en behouden van de aanwezige competenties. 
 

TAKEN 
- Je leidt, coacht en motiveert de medewerkers volgens de principes van het personeelsbeleid 

van de organisatie 
- Je houdt concrete voeling met de dagelijkse dienstverlening via het opvolgen van de 

dagelijkse werking 
- Je biedt een leidinggevende aanwezigheid m.b.t. de verschillende deelaspecten van de 

administratie met name het volledig boekhoudkundig en informaticagebeuren, de loon- en 
cliëntenadministratie, het secretariaat en onthaal 

- Je leidt en begeleidt het intern overleg 
- Je geeft toelichting inzake beslissingen van de directie en zorgt voor uitvoering binnen de 

eigen diensten 
- Je staat in voor een goede planning van de uurroosters en past aan indien nodig 
- Je stuurt en motiveert de medewerkers 
- Je zorgt voor goede teamcommunicatie en teamgeest 
- Je staat samen met de algemeen directeur in voor selectie van nieuwe medewerkers 
- Je coördineert het onthaal en inwerking van nieuwe medewerkers 
- Je behandelt vragen zoals aanvragen tot wijziging arbeidsduur, tijdskrediet,… 
- Je voert functionerings- en evaluatiegesprekken met de medewerkers 
- Je zorgt voor de professionele ontwikkeling (vorming, overleg) 

 
 
 Externe relaties en communicatie 

 
Je onderhoudt goede externe contacten met relevante personen of instanties en je 
vertegenwoordigt de organisatie op evenementen, extern overleg met als doelstelling de 
werking van de organisaties te faciliteren en haar belangen te verdedigen. 
Je helpt mee een sterk en uniform PR-beleid uit te bouwen. 
 

TAKEN 
- Je onderhoudt contacten met leveranciers, banken, verzekeringsinstellingen, … 
- Je onderhoudt contacten met de collega’s op sectoraal niveau 
- Je volgt de interne communicatiemiddelen en – lijnen op (website, folders,…) 

 




