
  
  
 

 
 
 

 
 
 

Caritas International maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van 162 christelijke 
solidariteitsorganisaties, die samen actief zijn in 200 landen en regio’s. In het buitenland helpen we 
slachtoffers van rampen, conflicten, honger en armoede. In België geven we een menselijk en 
individueel antwoord op ieders migratieparcours. Onze acties zijn in de eerste plaats gericht op de 
meest kwetsbaren, zonder enige vorm van discriminatie. 
 
We zijn momenteel op zoek naar een versterking van onze financiële afdeling in ons hoofdkantoor 
(centrum van Brussel) met een 
 

« Controleur financiën » 
 

OPDRACHT 
 

In het kader van een versterking van de financiële afdeling zal de financieel controleur zich bezighouden met 
de analyse van de rentabiliteit van de logiescentra en met de optimalisering van de inning van de subsidies. 
 
BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 
- Analyse van de rentabiliteit van de Belgische projecten, d.w.z. de opvangplaatsen (momenteel 4); 
- Zorgen voor een optimaal gebruik van de door de donoren toegekende subsidies, in samenwerking met 
de gedecentraliseerde teams; 
- Het uitvoeren van ad-hocstudies in antwoord op specifieke verzoeken; 
- Opstellen van begrotingen en ze bewaken in samenwerking met de gedecentraliseerde teams; 
- Uitvoeren van maandelijkse verslagen en facturen aan ondersteunende organen; 
- Ondersteuning van de operationele teams bij het reageren op oproepen voor projecten. 

 
PROFIEL 
 
- Hoger onderwijs in financiën (type master) of gelijkwaardige ervaring; 
- Kennis van algemene boekhoudkundige concepten en processen; 
- Vermogen tot dialoog en onderhandeling met andere departementen; 
- Ervaring in de gesubsidieerde non-profitsector is een pluspunt; 
- Vlotte kennis van het Frans en goede kennis van het Nederlands en het Engels; 
- Goede kennis van de Office suite- en boekhoudsoftware; 
- Leiderschap, assertiviteit en goede weerstand tegen stress; 
- Striktheid, integriteit en discretie; 
- Gevoel van betrokkenheid en bereidheid om te investeren in de dienst van onze organisaties. 
 
INTERESSE?  
 

Stuur je kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als onderwerp “Controller Financiën” vóór 3 oktober 
2021 naar cv@caritas.be. 

 

Caritas bied je een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen binnen een 
dynamisch team in een toonaangevende internationale organisatie. De weerhouden 
sollicitant(e) moet 2 referenties en een blanco uittreksel 596-2 uit het strafregister kunnen 
voorleggen.  
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