
 
 

 

Vacature 
 

Financieel manager 
 

Voltijdse tewerkstelling  

 
 

Je verantwoordelijkheden :    
 Je optimaliseert het budgetbeheer van de instelling :  

 Je volgt de regelgeving m.b.t. de financiering en het financieringssysteem van de organisatie, en 

de financiële wetgeving op   

 Je identificeert mogelijkheden om de budgetcyclus en het budgetbeheer te optimaliseren en je 

werkt hiervoor nauw samen met andere verantwoordelijken  

 Je stelt begrotingsramingen en budgetten op en volgt deze op :  

 Je verzamelt informatie omtrent interne kosten en inkomsten en stelt hiervoor de nodige 

boordtabellen en rapporten over kostprijs- en financiële boekhouding op ten behoeve van de 

directie en externe instanties 

 Je analyseert de balans, controleert en bereidt op basis hiervan de begroting op korte en op 

lange termijn voor 

 Je volgt de begrotingsramingen en budgetten op i.s.m. de inhoudelijke budgetverantwoordelijken 

 Je verzamelt, analyseert en volgt gegevens op voor de opmaak van specifieke financiële dossiers 

(investeringen, uitbreidingen en innovatie); je onderzoekt hierin financieringsvoorstellen en -

mogelijkheden  

 Je volgt als business partner de winst- en verliesrekeningen van de medische diensten op, stelt 

verbeteracties en financiële doelstellingen voor verhoging financiële performantie op  

 
Je troeven :    

 Je hebt een diploma master in een financieel-economische richting (voorkeur voor accountancy) op zak 

met minstens 5 jaar ervaring in een functie van financieel verantwoordelijke 

 In elk geval zijn financiële expertise in financieel strategisch beleid en opmaak van financiële 

boordtabellen een must  

 Indien je kaas hebt gegeten van ziekenhuisfinanciering is dit voor ons een mooie meepakker 

 Je beschikt over een scherp analytisch vermogen; rekenkundig en logisch inzicht is voor jou een 

basiscompetentie, evenals accuraatheid 

 Je legt gemakkelijk contacten en je kan je mannetje staan in zowel mondelinge als schriftelijke 

communicatie 

 Je gaat probleemoplossend te werk en je neemt hierin verantwoordelijkheid op 

 
Voel jij je geroepen om deze job in te vullen ? 
Solliciteer uiterst tegen 2 januari 2019  t.a.v. Goedele De Sutter, directeur HRM, met bijgevoegd CV naar 

goedele.desutter@ziekenhuisgeel.be  

mailto:goedele.desutter@ziekenhuisgeel.be

