DIENSTHOOFD FINANCIËN

ORGANISATIEDETAILS
Online op:

Het departement Support zoekt een nieuwe collega: Diensthoofd Financiën.

do 24 juni 2021
Locatie:

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is een autonome instelling van openbaar nut
die zich dagelijks inzet voor de bescherming van de bevolking, het leefmilieu en de werknemers tegen
het gevaar van de ioniserende straling en werkt hiervoor samen met een groot aantal partners.

FUNCTIE

Brussel

FANC - Federal Agency for Nuclear
Control
Rue Ravensteinstraat 36
1000 Brussels
België

Als Diensthoofd Financiën leid je de dienst. Je organiseert de financiële processen (boekhouding,
budget, beheers- en interne controle) om de financiële duurzaamheid van het Agentschap te
waarborgen. Je houdt ook toezicht op de activiteiten van het Facility Management.
Je rapporteert rechtstreeks aan de Directeur Support.
Je bent verantwoordelijk voor:
Je staat, samen met je team, in voor alle taken die verband houden met het voeren van de boekhouding,
het budget van het agentschap en het Facility Management en dit volgens de wettelijke bepalingen. Je
zorgt voor een goed werkend agentschap en voor het uitdragen van zijn waarden van kwaliteit en dit
met het oog op een optimaal beheer van de middelen.

Je bent onder andere verantwoordelijk voor:
het beheer, de ontwikkeling en implementatie van het boekhoudplan, het maken, opvolgen en
verbeteren van de procedures ter controle van de boekhouding, de facturatie, de budgetten en de
aankopen, het opvolgen van de betalingen van de klanten, het opmaken van de jaarrekening, het
opmaken van de balansen en de fiscale aangiften, de budgetcontrole, de consolidatie van de
rekeningen, het verantwoorden van de rekeningen bij het Rekenhof en de bedrijfsrevisor, enz.;
de correcte uitvoering van de boekhouding: je onderhoudt de contacten met de banken, je betaalt
de leveranciers en andere, je zorgt voor voorbereiding en de boekingen van de lonen en de
boekingen van de andere algemene boekhoudposten; je doet de periodieke Btw-aangifte, je staat in
voor het beheer van de balansrekeningen, de tussenrekeningen en de provisies, je maakt de
afsluiting op van de boekhouding en het boekjaar;
de verzameling, analyse en opvolging van de financiële behoeften van het agentschap zodat de
meerjarenbegroting en de jaarlijkse begroting, de begrotingscontrole en de bijhorende toelichtingen
tijdig, correct en kwalitatief worden opgemaakt, voorgesteld en ingediend bij de directeur van het
departement Support;
de ontwikkeling en opmaak van de verschillende interne en externe rapporteringen ter opvolging
van de financiële situatie van het agentschap;
het in kaart brengen van de financiële risico’s en de mogelijke bijsturingen;
het opvolgen en implementeren van de evoluties op het vlak van beheer van de boekhouding, de
budgetten en aankoop in de (federale) overheid;
de opvolging en de toezicht op de activiteiten m.b.t. de huurovereenkomst, de kosten van het
gebouw, de bestekken en aanbestedingen,…;
het opvolgen en het toezicht houden op activiteiten m.b.t. facility management;
de ontwikkeling van de medewerkers van je dienst en het bepalen van de objectieven;
meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe procedures en beleidslijnen en toezien op de
uitvoering daarvan, met als doel de werking van de dienst te optimaliseren;
het bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe beleidslijnen en procedures en het toezien op de
toepassing ervan, om zo de werking van de dienst te optimaliseren.

PROFIEL
Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in financieel management of toegepaste economische
wetenschappen.
Je hebt bij voorkeur 5 jaar beroepservaring in een financiële dienst, waarvan bij twee jaar als
hoofdboekhouder (controle van de boekingen en het opmaken van periodieke en jaar afsluiting) en je
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hebt idealiter ervaring met het leiden van een team.
Gedragscompetenties
Je kan verbanden leggen tussen verschillende gegevens, alternatieven ontwikkelen en de juiste
conclusies trekken;
Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en je zet gerichte acties op om de
beslissingen uit te voeren;
Je creëert een teamgeest en verbetert deze door de meningen en ideeën te delen en door bij te
dragen aan het oplossen van conflicten tussen collega's;
Je ondersteunt de medewerkers in hun ontwikkeling en geeft hen functiegerichte feedback
(prestaties en ontwikkeling);
Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op basis van je
expertise;
Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, eerlijke en objectieve manier, je biedt
hen een gepersonaliseerde service aan en onderhoudt constructieve contacten;
Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de
vertrouwelijkheid en engagementen en vermijdt elke vorm van partijdigheid;
Je plant en beheert actief je eigen ontwikkeling op basis van je mogelijkheden, interesses en
ambities. Je stelt je eigen functioneren kritisch in vraag en verrijkt jezelf voortdurend met nieuwe
ideeën en benaderingen, vaardigheden en kennis;
Je geeft blijk van betrokkenheid en toont bereidheid en ambitie om tot resultaten te komen en je
neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties.
Technische vaardigheden
Je hebt een doorgedreven kennis van boekhouding (openbaar bestuur, analytisch, gedeeltelijke
dubbele boekhouding);
Je hebt kennis van overheidsfinanciën, financieel recht, staatsbegroting en macro-economie;
Je beschikt over een algemene kennis van een budgettaire cyclus (bijvoorbeeld binnen een
federale overheid);
Je beheerst de bureautica tools (bijvoorbeeld Office 365);
Je beheerst specifieke financiële of boekhoud tools (bijvoorbeeld SAP, AXI, Fedcom, eBMC).

AANBOD
Je werkt binnen een enthousiast en dynamisch team van professionals.
Wij bieden je een contract van onbepaalde duur met een marktconform loonpakket.
Wij bieden een opleidingstraject zowel in België als in het buitenland.
Daarnaast profiteer je van diverse voordelen:
Maaltijdcheques;
Groepsverzekering (aanvullend pensioen, kapitaal bij overlijden, bijkomende
invaliditeitsrente) volledig ten laste van de werkgever;
Hospitalisatieverzekering volledig ten laste van de werkgever;
Gratis openbaar vervoer woon- werkverkeer;
Tussenkomst voor mobiel telefoonverkeer en téléwerk;
Mogelijkheid om van thuis uit te werken;
Het FANC bevindt zich op 150 meter van het station Brussel-Centraal.
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