
 

Vacature 
Administratief en financieel directeur (-trice) 

 

Africalia is een non-profit organisatie die is opgericht op initiatief van de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking en beschouwt kunst en cultuur als essentiële onderdelen van duurzame 

menselijke ontwikkeling. Africalia werkt samen met culturele actoren uit het maatschappelijk 

middenveld die actief zijn op vele gebieden, van de audiovisuele sector tot de literatuur, van de 

podiumkunsten tot de beeldende kunsten. Africalia ondersteunt momenteel 25 organisaties en 

netwerken in 6 landen in Afrika ten zuiden van de Sahara (Burkina Faso, Democratische Republiek 

Congo, Kenia, Senegal, Oeganda, Zimbabwe) en in België.  

Naast dit meerjarenprogramma beheert Africalia het programma Creative Africa, dat tot doel heeft 

het ondernemerschap in de culturele en creatieve sectoren in Marokko, Burkina Faso, Oeganda en 

Senegal te ondersteunen. 

 

De missie bestaat uit 3 hoofdtaken  

1. Financieel en Boekhoudkundig Manager  

2. Beheer van human resources  

3. Administratief en juridisch toezicht en ondersteuning van het bestuur  

 

Als Financieel en Boekhoudkundig Manager:  

 Je ontwikkelt een gezonde en innovatieve financiële strategie in samenspraak met de 

Algemeen directeur en de Raad van Bestuur en vertaalt dit beleid naar concrete 

doelstellingen en jaarplannen voor het team.  

 Je begeleidt de algemeen directeur bij de opmaak van een evenwichtig budget en een 

begroting in lijn met de strategie van de organisatie. 

 Je ontwikkelt en beheert een efficiënt en transparant financieel managementsysteem:  

o Je begeleidt en superviseert dat het team en de partners op het terrein het financiële 

kader respecteren, evenals de procedures en de controle-instrumenten. 

o Je zorgt ervoor dat de financiële informatie beschikbaar en gecontroleerd is binnen 

de interne termijnen van de organisatie.  

 De controles uitvoeren en de samenvattende overzichten opstellen die nodig zijn voor de 

boekhoudkundige afsluiting van de activiteiten in overeenstemming met het 

boekhoudkundig kader.  

 Je rapporteert intern en extern over de financiële situatie en licht financiële rapporten 

transparant toe aan Directie, Raad van Bestuur, Algemene Vergadering en donoren.  

 In samenwerking met de Algemeen Directeur, zorg je voor een efficiënte interactie met de 

verschillende interne en externe gesprekspartners van de vereniging (auditors, controleurs - 

donoren en penningmeester).  



 

 Je voert ondersteunings-, opleidings- en monitoringmissies uit op het terrein en neemt deel 

aan de opleiding van het personeel van de partners. 

 

Als HR-manager:  

 Je helpt bij het definiëren, sturen en controleren van de implementatie van de HR-strategie 

van het bedrijf. Je fungeert als schakel tussen de Algemene Directie en het personeel door de 

sociale relaties binnen de organisatie te verzorgen. 

 Je zorgt voor de administratieve follow-up van HR: toezicht houden op het opstellen van de 

contractuele elementen en de follow-up van alle HR-aspecten (afwezigheden, verlof, 

opleiding, werknemersmissies) met inachtneming van het wetgevingskader en de 

vastgestelde interne procedures. 

 Je zorgt voor een soepel beheer van de interne salarisadministratie volgens de vastgestelde 

procedure en in coördinatie met het sociaal secretariaat.  

 Je ondersteunt het rekruteringsproces in overleg met het management.  

 Ontwerpen, aanpassen en implementeren van interne werkregels en procedures.  

 Steun voor de definiëring en uitvoering van het beleid inzake preventie en het welzijn van de 

werknemers en bijdragen tot de naleving van de bestuurshandvesten (ethiek, milieu, 

gender).   

 

Als juridisch en administratief manager : 

Met de hulp van de Office manager en in overleg met het management: 

 Beheer van de contracten met leveranciers en dienstverleners  

 Het verzekeren van het toezicht op de wettelijke verplichtingen van de vereniging (statuten, 

wettelijke deposito's, enz.)  

 Deelnemen als waarnemer en assisteren bij de organisatie van de Raad van Bestuur 

(opstellen van documenten), algemene vergaderingen, enz. 

 Toezicht op de gunning van overheidsopdrachten volgens de procedures  

  

Jouw profiel : 

 Je hebt een universitair diploma in administratie, financiën of management. 

 Je hebt praktische ervaring in een administratieve, financiële en/of HR-managementfunctie 

op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.  

 Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands of Frans 

en een zeer goede kennis van de andere landstaal, evenals een zeer goede kennis van het 

Engels.  

 Je hebt een goede kennis van boekhoudsoftware en kunt gemakkelijk met MS Office werken. 

 

Persoonlijke vaardigheden : 



 

 Je hebt gevoel voor initiatief, je kunt zelfstandig en in teamverband werken. 

 Je bent een proactieve en creatieve collega. 

 Je werkt op een precieze en resultaatgerichte manier. 

 Je bent goed in plannen en organiseren. 

 Je hebt uitstekende mondelinge, schriftelijke en luistervaardigheid. 

 U bent stressbestendig en bent in staat om binnen de verwachte tijd resultaten te 

produceren.  

 

Gewenste ervaring : 

 U kunt aantonen dat u ten minste 8 jaar lang vergelijkbare functies op het gebied van 

financieel beheer en administratie hebt bekleed.  

 U hebt ervaring met procedures voor ontwikkelingssamenwerking (DGD en/of andere EU-

donoren, AFD,...). 

 Een pluspunt: je staat in contact met de culturele sector en/of de 

ontwikkelingssamenwerking. 

 

Africalia biedt u: 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur 

 Een maandelijks brutosalaris gebaseerd op profiel en ervaring  

 Extralegale voordelen: vergoeding van de transportkosten, maaltijdcheques, 

hospitalisatieverzekering, eindejaarspremie  

 

Aanstelling: zo snel mogelijk 

 

Solliciteren :  

Stuur je CV en motivatiebrief vóór 5 april 2020 naar ruth.putzeys@africalia.be met 

vermelding van “Naam Voornaam + Directeur admin/fin Africalia”.  

 

Gelijke kansen vinden we bij Africalia vanzelfsprekend. We selecteren jou op basis van je 

kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht of seksuele 

identiteit.  

mailto:ruth.putzeys@africalia.be

