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VZW Arcadia werft aan voor indiensttreding op 1-9-2020 

 

een financieel medewerker (m/v) 

 

voor de centrale dienst financiën 
 

De vacature 

Het schoolbestuur van Arcadia vzw wenst, met ingang van 1 september 2020, een    

financieel medewerker aan te stellen tewerkgesteld op de centrale dienst financiën met 

vestigingsplaats Herseltsesteenweg 4 te 3200 Aarschot.  

 

Het aanbod 

Het betreft een tewerkstelling van 4/5e FTE op basis van een 36u-week. Concreet zal de 

tewerkstellingsduur dus 29 uren bedragen. De uurregeling is flexibel af te spreken. Je 

werkt in een team van 4 personen onder leiding van de financieel directeur. 

 

De functie 

De financieel medewerker heeft een uitvoerende en ondersteunende functie bij de 

financiële werking van de vzw ARCADIA, en de aangesloten scholen. Hij/zij werkt nauw 

samen met de financieel directeur, de centrale aankoper en de verantwoordelijke 

campusdirecteurs en zorgt samen met de lokale secretariaatsmedewerkers voor een goede 

financiële organisatie. 

Dit houdt in: 

− Behartigen en toepassen van de beleidsvisie financieel beleid van de 

scholengroep 

− Verzamelen, vervolledigen en administratief verwerken van 

boekhoudkundige gegevens om dossiers en bestanden met volledige en 

correcte informatie beschikbaar te hebben. 

− Verifiëren en controleren van documenten en gegevens om te verzekeren 

dat de vormvereisten, procedures en regelgeving gerespecteerd worden. 

− Uitvoeren van de voorziene stappen binnen de organisatie en bewerken van 

de boekhoudkundige gegevens om via een tijdige en correcte behandeling 

een goede financiële organisatie te verzekeren. 

− Werkrelaties onderhouden met betrekking tot dossiers en gegevens om door 

een goede samenwerking een efficiënt verloop van het proces te garanderen 

en verder te optimaliseren. 

− Kennis delen: collega’s vakinhoudelijk helpen, verdere kennis uitbouwen en 
deze ter beschikking stellen om het kennisniveau van het team op peil te 

houden. 

− Ondersteuning bieden bij controle en opvolging door bedrijfsrevisor. 
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− Ondersteuning bieden aan de financieel manager, campusdirecteurs en 

lokale aanspreekpunten. 

Het profiel 

− Je beschikt minimaal over een bachelordiploma met een economische 

achtergrond en hebt een grondige kennis van boekhouden. 

− Kennis van het boekhoudprogramma Count-e is een pluspunt. 

− Je bezit de wil en de gedrevenheid om vooropgestelde doelen te behalen en 

je kan je in functie daarvan organiseren. 

− Je bezit de bekwaamheid om, met het oog op het algemeen belang, een 

bijdrage te leveren aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een 

team en organisatie, om hen te steunen en te helpen om een goede 

samenwerking tot stand te brengen.  

− Je bezit de bekwaamheid om problemen te duiden en op een efficiënte wijze 

op zoek te gaan naar aanvullende, relevante informatie om deze aan te 

pakken.   

− Je bezit de bekwaamheid om het eigen functioneren te beoordelen, je 

flexibel op te stellen en je aan te passen aan wijzigende omstandigheden. 

− Je bent communicatief en sociaal vaardig en je kan een dienstverlenende rol 

t.a.v. de campussen en de organisatie opnemen. 

− Je bent nauwgezet, stressbestendig en flexibel.  

− Integriteit is een basisvereiste. 

 

Statuut en bezoldiging 

Aanstelling is mogelijk zowel in het statuut van opvoedend personeel als in het statuut 

van leraar. In het tweede geval is een diploma van pedagogische bekwaamheid een 

pluspunt. Bezoldiging volgens barema. 

 

Kandidaatstelling 

Kandidaten bezorgen, uiterlijk op 26 juni via e-mail aan de centrale dienst van Arcadia 

schoolbestuur@arcadiascholen.be 

- een zo volledig mogelijk curriculum; 

- een korte tekst met hun motivatie voor de functie; 

Weerhouden kandidaten houden zich beschikbaar voor selectiegesprekken op woensdag 

1 juli. Voor meer informatie kan je je wenden tot Stefan Thiels (via 016300820 of 

stefan.thiels@arcadiascholen.be) 

 

Namens het bestuur van vzw Arcadia 

Guy Janssens 

Voorzitter 
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