
INSPIREREND
MOTIVEREND
VERBINDEND

DAADKRACHTIG

VOLTIJDS ADJUNCT-DIRECTEUR FINANCIËN
met doorgroeimogelijkheden naar financieel directeur

Het bestuur van vzw KITOS werft aan 

Aanstellingsvoorwaarden

- je bent in het bezit van een masterdiploma in de richting  
     TEW of accountancy;
- je hebt professionele ervaring in de wereld van de boek- 
     houding en accountancy; 
- je staat achter de missie, de visie en de kernwaarden van  
     vzw KITOS, haar scholen en peda.

Belangrijke meerwaarden zijn je ervaring in een onder-
wijscontext en je kennis van het boekhoudpakket Count-e.

vzw KITOS is een scholengroep in de ruime regio Mechelen met 9 basisscholen, 4 secundaire scholen,
een school voor hoger beroepsonderwijs en een peda.

Voor de KITOS-dienst Financiën en ter ondersteuning van de financieel directeur zoeken we een adjunct- 
directeur met een grondige kennis van boekhouding en accountancy.

Competentieprofiel

- je bent sterk in het analytisch, probleemoplossend en  
     kritisch denken. 
- je bent flexibel en kan je snel aanpassen aan wijzigende  
     situaties en contexten. 
- je bent organisatorisch sterk en neemt graag initiatief.
- je bent nauwgezet, flexibel en stressbestendig.
- je houdt ervan om zowel zelfstandig als in team te werken.
- je hebt een grondige kennis van Excel. 
- je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke  
     communicatievaardigheden. 
- je kan vlot omspringen met moderne, digitale communi- 
     catietechnieken. 
- je hebt een basiskennis van de wetgeving op de over- 
    heidsopdrachten en bent bereid om je hierin te verdiepen.



Takenpakket

Je bent de rechterhand van de financieel directeur voor:
- het opmaken en opvolgen van de jaarlijkse budgetten in

samenspraak met de boekhouders en de directeur van de
school;

- het opmaken van rapporteringen;
- de jaarlijkse afsluiting van de rekeningen;
- het ondersteunen van de directies van de scholen bij

vragen i.v.m. financiën;
- de analyse van de kostenposten met het oog op samen- 
     aankoop conform de wetgeving op de overheids- 
     opdrachten;
- het aansturen van een team van boekhouders;
- het verder op punt stellen van de bestaande admini- 
     stratieve processen in functie van het verhogen van de
     werkefficiëntie en de digitalisering.

Je bent samen met de financieel directeur het aanspreekpunt 
voor de revisoren tijdens de eindejaars- en interne controle.

Wat bieden wij jou?

- een boeiende en uitdagende omgeving, waar jouw inbreng
van cruciaal belang is;

- een verloning op basis van de weddeschaal van adjunct- 
     directeur (salarisschaal 540);
- een laptop en gsm;
- een volledige terugbetaling van het woon- en werkverkeer

met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding indien van
toepassing;

- een mogelijke doorgroei naar de functie van financieel
directeur;

- een voltijdse opdracht.

Hoe solliciteren?
Stuur digitaal jouw gemotiveerde sollicitatiebrief en cv voor 10 december 2022 naar 
Francis Van Caer, afgevaardigd bestuurder: francis.vancaer@kitosscholen.be. Je krijgt 
een digitale ontvangstbevestiging.

Jouw kandidatuur wordt met de nodige discretie behandeld.

De geselecteerde kandidaat wordt telefonisch op de hoogte gebracht. De niet-geselec-
teerde kandidaten ontvangen een bericht per e-mail. 


