
Vacature

Financieel & Operationeel 
Verantwoordelijke

Kras is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie (non-profit) die uitdagende activiteiten in de vrije 
tijd van kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar organiseert. We dromen van een stad waar 
iedereen mee kan doen; en staan stevig met onze voeten in de wijk. Van instuif tot een thea-
terproject, van lasershoot tot debatavond, werken bij Kras is iedere dag anders. 

Bij Kras werken ongeveer 80 mensen, verspreid over 7 steunpunten. Als organisatie staan we 
midden in de samenleving met al haar kansen en uitdagingen en zoeken we naar een ma-
nier om duurzaam te verbinden op verschillende terreinen. Dat vraagt om een sterke én flexi-
bele organisatie. 

Wil jij samen met ons het verschil maken? Kras Jeugdwerk vzw zoekt een ‘Financieel & Ope-
rationeel Verantwoordelijke’ die verantwoordelijk is voor de algehele financiële administratie 
en het financieel beleid.

Ga zeker eens kijken op www.krasjeugdwerk.be om ons beter te leren kennen! 

Functie

• Verdere uitbouw en coördinatie van de financiële en  
 administratieve beleidslijnen binnen de organisatie
• Vertaling van de beleidslijnen naar een financieel plan op  
 korte, middellange en lange termijn
• Optimalisatie en opvolgen van de financiële en administra- 
 tieve processen met als doel de financiële gezondheid van  
 de organisatie te bewaken
• Controle van de jaarrekeningen
• Beheer en bijsturing van de financiële middelen over de  
 diverse verdeelsleutels
• Operationalisering van het personeelsbeleid op sociaal- 
 juridisch, administratief en beleidsmatig vlak (procedures en  
 systemen)
• Fungeren als facility coördinator en aanspreekpunt  
 (gebouwbeheer, onderhoudsbeleid, contracten, verzeke- 
 ringen, …)
• Aansturen en coachen van een team van 6 personen  
 (boekhouding, personeelsdienst, IT, …)
• Aanspreekpunt voor alle financiële, administratieve en  
 personeelsgerelateerde vragen
• Rapporteren aan de Algemeen Directeur en de Raad van  
 Bestuur



PROFIEL
• Diploma niveau Master in een financieel-economisch gerelateerde  
 richting 
• Grondige boekhoudkundige kennis
• Kennis hebben van het opmaken van een jaar- en meerjarenbegroting
• Minstens 3 tot 5 jaar relevante werkervaring bij voorkeur in een  
 non-profitorganisatie
• Kennis hebben van diverse structurele subsidielijnen
• Kennis willen verwerven over de jeugdwerkorganisatie
• Kennis van sociale wetgeving en arbeidsrecht 
• Sterk in beleidsmatig werken en adviseren
• Uitstekend gevoel voor analyse: in staat zijn om een financiële  
 analyse te maken om de noden van de organisatie in kaart te brengen
• In staat zijn om te helikopteren en gevoel voor implementatie van  
 structuur
• People Manager en ervaring in coachen en leidinggeven vanuit een  
 mensgerichte en bemiddelende houding
• Flexibel ingesteld
• Resultaatgericht 
• Integer en discreet
• Oog voor diversiteit
• Goede tot zeer goede kennis van het Nederlands

AANBOD
• Een afwisselende en uitdagende functie binnen een sterke en  
 flexibele non-profit organisatie met een interessante maatschappelijke  
 opdracht
• Een voltijdse betrekking (tewerkstelling obv 4/5 is bespreekbaar)
• Een aangename werksfeer waarin participatie en overleg cen- 
 traal staan.
• Ontwikkelingsmogelijkheden
• Glijdende werkuren 
• Verloning volgens barema L1 (PC 329) rekening houdend met  
 anciënniteit
• Maaltijdcheques, forfaitaire onkostenvergoeding, 6 ADV-dagen, leef- 
 tijdsverlof, flexdag, fietsvergoeding

PRAKTISCH
• Stuur je CV en motivatiebrief ten laatste op 30 september naar  
 vacatures@krasjeugdwerk.be of via het webformulier op onze website.
• Vermeld duidelijk in je onderwerp ‘Financieel & Operationeel  
 Verantwoordelijke’
• Voor meer info kan je terecht bij Elke Deforce of Jacobien Nagel (HR)  
 op 03/500 0680. 


