
 

 

 

 

 

Datum  Organisatie CAW Antwerpen 

Medewerker  Deelwerking Financiële dienst 

Plaats in de organisatie Dienstverantwoordelijke   

 

Waarom deze functie 

Deze functie draagt bij aan het realiseren van de missie van CAW Antwerpen: 

Alles wat CAW Antwerpen doet maakt ons samen leven gelijkwaardiger.  

We richten ons op mensen die dat het minst zo ervaren.  

We blijven hen de veilige ruimte geven om op krachten te komen en nieuwe wegen te ontdekken, elk op hun 

manier. Want wie zich goed voelt, leeft beter samen. 

 

Doelstelling functie 

Als dienstverantwoordelijke Financiën sta je aan het hoofd van de financiële dienst en stippel je mee het 

financieel strategisch management uit. Je draagt het financieel beleid van CAW Antwerpen zowel intern als 

extern uit en bent de 1ste aanspreekpersoon bij vragen. Je organiseert naast de boekhoudkundige 

verwerking ook de budgetcyclus en stemt deze af op de inhoudelijke keuzes van de organisatie. 

 

 

Je doet dit door:  

 Te werken aan een financiële visie en strategie 

Je denkt op lange termijn. Je houdt daarbij rekening met het perspectief van verschillende 

belanghebbenden. Je bent een netwerker binnen en buiten CAW Antwerpen.  

 

 Te managen 

Je bepaalt doelen, acties en timing bij de uitwerking van financiële beleidskeuzes en zet die helder 

uiteen. Je bent verantwoordelijk voor de financiële opvolging van alle convenanten. Je maakt 

business plannen op voor nieuwe projecten en ontwikkelingen.  

 

 Procesmatig te werken 

Je geeft leiding aan de medewerkers van de financiële dienst. Je doet dit op een coachende en 
ondersteunende manier, met oog voor processen. Je legt verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de 
organisatie. Je hakt knopen door indien nodig.  

 

Dienstverantwoordelijke Financiën 

Functie- en competentieprofiel 



 

 

 

 

 Innovatief en ondernemend te zijn 

Je hebt oog voor nieuwe ontwikkelingen binnen financieel beleid en onderzoekt 

toepassingsmogelijkheden in de organisatie. Je inspireert en daagt teams uit om geijkte paden te 

verlaten.  

 

Vereiste competenties 

Kennis 

 Je hebt een goede kennis van financieel beleid in al haar aspecten 

 Je hebt inzicht in businessmodellen  

 Je kan inhoudelijke beleidskeuzes vertalen naar een financieel meerjarenplan 

 Je hebt ervaring met BTW en subsidieverantwoordingen  

 Je bent bereid kennis te verwerven over het welzijnswerk en haar verwante sectoren 

 
 

Vaardigheden 

 Je kan visie ontwikkelen over financieel beleid in samenspraak met het auditcomité en het 

directieteam  

 Je hebt een degelijke en vlotte communicatiestijl  

 Je kan financiële cijfers vlot en begrijpbaar uitleggen aan niet-financiële profielen 

 Je bent een netwerker 

 Je kan veranderingsprocessen van en met teams begeleiden  

 Je houdt overzicht en je werkt verbindend  

 Je hebt oog voor verschillende belangen/perspectieven 

 Je hebt organisatietalent, kunt planmatig werken en prioriteiten stellen  

 

 

Houding 

 Je bent een teamplayer maar kan ook autonoom werken 

 Je bent een CAW Antwerpen ambassadeur in hart en nieren 

 Je haalt het beste in je collega's naar boven 

 Je bent analytisch en pragmatisch ingesteld 

 Je neemt initiatief en wacht niet af 

 Je bent stressbestendig en flexibel 

 Je staat kritisch stil bij je eigen functioneren en maakt dat bespreekbaar 

 Je streeft naar kwaliteit en duurzame oplossingen 

 



 

 

 

 

 

Handtekening werkgever Handtekening werknemer 

Datum:  Datum: 

Voor akkoord: 
 
 
 
 

Voor akkoord: 
 
 
 
 

Naam:  Naam:  


