
 
 

 
 

 
Caritas International maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van meer dan 165 christelijke 
solidariteitsorganisaties, die samen actief zijn in meer dan 200 landen en regio’s. In het buitenland 
helpen we slachtoffers van rampen en conflicten, honger en armoede. In België bieden we een 
individueel en humaan antwoord op ieders migratieparcours. We richten ons in de eerste plaats op 
de armsten, zonder enige vorm van discriminatie. 
 
Op dit moment, zoeken wij een 

 

Directeur/trice Financiën & IT 
 

MISSIE 
Het beheer van financiën en IT van verschillende liefdadigheidsorganisaties en het zorgen voor een goede 
implementatie van de strategie en de procedures die werden opgesteld in samenspraak met de algemene directie en 
het directiecomité. 
 

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKEHEDEN 
 Toezien op de controleprocedures van het beheer, de boekhouding, bankrelaties, schatkist, fiscaliteit en audit; 

 De betrouwbaarheid van de rekeningen van de organisatie garanderen en financiële en boekhoudkundige documenten 
opstellen in overeenstemming met de wetgeving en met ondersteuning van de ploeg Financiën; 

 Begrotingen opstellen in overeenstemming met de strategische keuzes van de Raad van Bestuur; 

 Opstellen van financiële rapporten;  

 Consolideren van de jaarlijkse begroting en de herziene begroting; 

 Opvolgen van toegewezen fondsen; 

 Beheer van investeringsvoorstellen; 

 Bijstaan van projectbeheerders bij het opstellen van budgetten en financiële rapporten en het opvolgen van 
financieringscontracten (facturatie, betaling); 

 Onderhouden van betrekkingen met accountants, financiële autoriteiten en donoren; 

 Verzekeren van een goede IT-service aan het personeel en zorgen voor de verwerving en het beheer van IT-licenties en 
gegevensbescherming met ondersteuning van één informaticus; 

 Respecteren en handhaven van de waarden en de gedragscode binnen Caritas. 
 

PROFIEL 
 Hoger onderwijs (Master) in financiën of gelijkwaardig door ervaring;  
 Min. 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie, als leidinggevende van een team en bij voorkeur in de verenigingssector; 
 Ervaring met het financieren van Europese projecten of DGD-financiering geldt als troef; 
 Sterke vaardigheden in prognoseanalyse, synthese, onderhandelen en auditbeheer (balansomvang en omzet: 20–30 M€); 
 Goede (gesproken en geschreven) beheersing van het Frans en het Nederlands, met een goede kennis van het Engels; 
 Goed kunnen anticiperen op economische en financiële gevolgen van projecten; 
 Bekwaam bij het in dialoog treden en onderhandelen met alle diensten; 
 Aanpassingsvermogen en wendbaarheid; 
 Rigoureus, integer en sterke organisatorische vaardigheden; 
 Stressbestendig; 
 Engagement en inzet om persoonlijk bij te dragen aan de diensten van onze organisatie; 
 Uitstekende beheersing van IT-tools en moderne communicatiemiddelen (we werken met Office365 en NAV). 

 

GEINTERESSEERD ? 
Stuur ten laatste op 31 juli 2020 je kandidatuur (CV + motivatiebrief) naar cv@caritas.be en vermeld “Directeur Financiën & IT” in 
het onderwerp van je mail.(*) 
 

Caritas biedt u een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen binnen een dynamisch team 
en een toonaangevende internationale organisatie. Kandidaten die weerhouden worden kunnen 
rekenen op een pakket met voordelen conform aan de voordelen binnen de sector.  De weerhouden 
kandidaat wordt geacht 2 professionnele referenties en een blanco uittreksel 596-2 uit het 
strafregister te kunnen voorleggen. 
 
 

 
 

(*) Kandidaten die niet worden gecontacteerd in de maand die volgt op de vacature deadline, mogen beschouwen dat hun 
kandidatuur niet weerhouden werd.   
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