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Financial Controller (m, v, x) 
 

Artsen Zonder Vakantie is een erkende NGO en vormt een dynamisch netwerk van medische, 

paramedische en technische experten uit België en Afrika, omkaderd door een professioneel 

team. Onze zorgprofessionals zetten zich al 40 jaar vol overgave in voor toegankelijke en 

kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Want dat is een recht voor iedereen.  

Door vooral uitwisseling onder collega’s en continue professionele vorming ondersteunen wij 

een 40-tal ziekenhuizen in Sub-Sahara-Afrika. Zodat zij zélf duurzame en patiëntgerichte zorg 

kunnen verlenen. Zo doen wij ziekenhuizen groeien. Zo kan zorgpersoneel zich ontplooien. Zo 

krijgen patiënten de beste zorg. 

Het team van Artsen Zonder Vakantie staat in voor het mobiliseren van het netwerk, de 

begeleiding en omkadering van uitwisselingen tussen onze terreinvrijwilligers en lokale 

Afrikaanse experten en de uitbouw van modelziekenhuizen. Artsen Zonder vakantie bestaat 

uit een 40-tal collega’s en kantoorvrijwilligers in Mechelen en een vijftiental collega’s in onze 

kantoren in Afrika. 

 

 

Jouw functieomschrijving 

 

Werken voor een Belgische ngo, waar een mooie missie, een fijn en warm internationaal 

team en financieel inzicht hand in hand gaan. Klinkt het als muziek in jouw oren?  

Duik je graag in de financiële cijfers en ben je vertrouwd met het opmaken en interpreteren 

van financiële rapporteringen en het opvolgen van budgetten? Dan ben jij misschien de 

persoon die wij zoeken om het financiële team in Mechelen te versterken!  

 

• Je staat in voor de voorbereiding van de interne en externe financiële rapporteringen 

van de organisatie en werkt hiervoor nauw samen met de accountant in Mechelen die 

de financiële afsluiting coördineert;  

• Je hebt geen schrik om de handen uit de mouwen te steken en bent back-up van de 

accountant;  

• Je voert standaard analyses uit op de voorbereidde rapporteringen en begeleidt de 

betrokken budgetverantwoordelijke en teams bij het lezen en interpreteren van de 

rapporteringen met betrekking tot hun regio resp. team; 

• Je coördineert de jaarlijkse budgetteringscyclus, verzorgt de planning en aanpak, 

bereidt de nodige templates voor en ondersteunt de operationele teams bij de opmaak 

ervan;  

• Je ondersteunt en adviseert het programmateam en de regionale teams bij het 

indienen van budgetten voor subsidiedossiers, het opvolgen van 

programmabudgetten en het voorbereiden van de financiële rapportering voor de 

subsidie-organen;  
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• Je investeert een groot deel van je tijd in het uitvoeren en trekken van 

verbeteringstrajecten met als doel om de financiële cijfers, de rapportering en 

opvolging budget verder te verbeteren doorheen de ganse organisatie;  

• Je voert jaarlijks procesaudits uit in één of meerdere regio’s waar de boekhouding 

wordt gevoerd;  

 

 

Jouw profiel en competenties 

 

• Je herkent jezelf in de missie, de visie en de waarden van Artsen Zonder Vakantie en 

werkt vlot in een multiculturele omgeving;  

• Je hebt een Master in Financiën of een andere economische richting; 

• Je hebt > 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie waar de nadruk ligt op 

rapportering, budgettering en procesverbetering;  

• Excel kent geen geheimen voor je en je hebt ervaring met boekhoudprogramma’s en 

andere ICT-tools;  

• Door jouw cijfermatige en analytische ingesteldheid, kan je je verdiepen in de cijfers, 

werk je nauwkeurig, maar ben je ook in staat proactief te handelen;  

• Je houdt ervan om problemen uit te pluizen en op te lossen, je weet helicopterview te 

houden, maar tegelijk vind je het ook fijn om je in de details in te werken;  

• Je denkt graag in oplossingen en aarzelt niet om initiatief te nemen om 

verbeteringen door te voeren en te stroomlijnen waar nodig;  

• Het samenwerken met andere collega’s in Mechelen én met de partnerlanden in 

Afrika vraagt om goede communicatievaardigheden en een vlotte kennis van het 

Frans én het Nederlands.  

 

 

Ons aanbod 

 

• Voltijds contract van onbepaalde duur (deeltijds is ook een optie);   

• Tewerkstelling in Mechelen, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer;  

• Glijdende uren en regelmatig werken van thuis is mogelijk;  

• Een organisatie met een prachtige missie in een boeiend internationaal kader;  

• Een team van enthousiaste collega’s en vrijwilligers;  

• Veel ruimte voor ontwikkeling en opleiding;  

• Marktconform loon.  

 

 

Geïnteresseerd én enthousiast? 

 

Stuur uiterlijk vóór 30 november 2022 je motivatiebrief en curriculum vitae met referenties 

per email naar vacatures@azv.be t.a.v. Melanie Vochten, met als titel “Sollicitatie Financial 

Controller”.   

https://www.azv.be/wp-content/uploads/2022/06/ArtsenZonderVakantie_onze-waarden.pdf
mailto:vacatures@azv.be

