vzw Amate is een groep van zes woonzorgcentra (Huizeken van Nazareth en Het Gouden
Anker in Antwerpen, Onze-Lieve Vrouw van Troost in Zandhoven, Sint-Jozef in Lier en vzw
WoonZORG Wuustwezel - bestaande uit Amandina en Sint-Jozef- in Wuustwezel).
Amate biedt kwaliteitsvolle en professionele zorg aan haar bewoners ten einde de missie
‘wonen, leven, genieten, zonder zorgen’ te waarborgen.
Voor een eerste kennismaking met de woonzorgcentra van Amate, consulteer
www.amate.be .
Naast de woonzorgcentra maken ook de Beata kinderdagverblijven deel uit van de groep.
Zij bieden kwalitatieve ervaringsgerichte opvang aan voor kinderen van 0 tot 3 jaar te
Deurne Noord, Deurne Zuid, Deurne Oost, Merksem en Antwerpen centrum.
Onze pedagogische visie is geïnspireerd door Reggio Emilia. We laten onze begeleiding
ervaringsgericht werken waardoor welbevinden en betrokkenheid centraal staan.
Ouderparticipatie is een essentieel onderdeel van onze visie.
Voor een eerste kennismaking met de kinderdagverblijven, consulteer
www.beatakinderdagverblijven.be .
Vzw Amate streeft naar een voortdurend optimaliseren en professionaliseren van haar werking om
zo een referentie te zijn in het zorglandschap.

Voor een versterking van onze groepsdiensten in Lier, zijn wij op zoek naar een:

BUSINESS & FINANCIAL CONTROLLER – 38u/week
FUNCTIE
Als business & financial controller ondersteun je zowel beleidsmatig als uitvoerend alle
financieel administratieve, aankoop- en andere financieel ondersteunende processen binnen
onze groep.
-

Beleidsmatig ontwikkel je initiatieven m.b.t.:
▪ Vereenvoudiging, optimalisatie, professionalisering en uniformiteit van de
dagelijkse werking in alle vestigingen;
▪ Je zorgt ook voor een efficiënt opvolgingssysteem en borging van de
ingevoerde verbeteringen.

-

Je biedt uitvoerende, procesmatige, ondersteuning bij:
▪ Het invoeren, uitrollen en opvolgen van de beleidsmatige initiatieven;
▪ De integratie van de financieel administratieve en financieel ondersteunende
processen bij de lopende en toekomstige uitbreidingen van onze groep;
▪ De jaarlijkse budgetteringscyclus, periodieke en tussentijdse rapporteringen,
de opmaak van specifieke business cases voor nieuwe initiatieven en de
externe financiële audits.

PROFIEL
▪ Master of Professionele Bachelor in de handelswetenschappen, bedrijfsmanagement,
toegepaste economische wetenschappen, sociaal economische wetenschappen of
gelijkwaardig.
Pluspunten:
Enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie of in de externe audit
Enkele jaren ervaring binnen de social profit sector
▪ Je rapporteert aan de financieel directeur;
▪ Je bent steeds gedreven en op zoek naar nieuwe informatie om jouw expertise te
vergroten;
▪ Je bent analytisch sterk: je kan de beschikbare (financiële) gegevens tussen de
verschillende campussen analyseren (vb. sterkte-zwakte analyse) en verklaren;
▪ Je denkt innovatief en procesmatig: je kan efficiënte, uniforme, systeem- en
procesbeschrijvingen voorleggen in functie van de analyse-outcome;
▪ Je zet adequate, overkoepelende, systemen op voor het beheren van financiële
informatie (jaarlijkse budgetteringscyclus, periodieke en tussentijdse
rapporteringen,…);
▪ Je initieert, implementeert en borgt (nieuwe meetmethodiek, meer accurate
opvolging, tool, verbeteracties…) op een enthousiaste wijze procesveranderingen
met het oog op het realiseren van doelstellingen op middellange en lange termijn;
▪ Je stimuleert de proceseigenaars en medewerkers om de opgezette systemen en
bestaande procedures rond gegevensbeheer op efficiënte wijze te gebruiken
(positief situationeel leiding geven);
▪ Je hanteert een aangepaste communicatiestijl afhankelijk van het niveau en de
grootte van de doelgroep;
▪ Je kan vlot omgaan met standaard PC software (MS Office: Word, Excel, PowerPoint);
▪ Je bent vertrouwd met specifieke software voor financieel beheer en beschikt over
het vermogen om de werking en toepassing er van snel te beheersen, o.a. door
zelfstudie. Ervaring met onderstaande softwarepakketten is een pluspunt:
- Isabel, Exact
- Procesmodellering (Bizagi of MS Visio)

ONS AANBOD
▪ Een uitdagende functie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, in een
dynamische werkomgeving en groeiende sector;
▪ Een competitief loon volgens de geldende barema’s;
▪ Bedrijfswagen;
▪ Laptop en smartphone met bijhorend abonnement;
▪ Na 6 maanden dienst maaltijdcheques (€7)
▪ Hospitalisatieverzekering (met aansluitingsmogelijkheid gezinsleden);
▪ Gezinsvriendelijk uurrooster.

INTERESSE?
E-mail je motivatiebrief met C.V. naar Mevr. Ingrid Dewinter – financieel directeur Amate –
ingrid.dewinter@amate.be.
Solliciteren kan t.e.m. 19 oktober.

