
 

 

 

Financiële Controller - COD (m/v/x – Nl/Fr) 
 

 

Beschrijving van de instelling  
 
Samusocial is een stedelijke voorziening die gratis noodhulp verstrekt aan dakloze mensen in het 
Brussels Gewest (onderdak, medische zorg, psychosociale begeleiding, mobiele hulpteams) 
 
Samusocial krijgt ieder jaar een mandaat voor het Winterplan in Brussel, dat iedere nacht onderdak 
biedt aan meer dan 1.000 daklozen. Ons doel? Het lijden van de opgevangen persoon verlichten en 
deze een gepersonaliseerde begeleiding voorstellen naar oplossingen weg van de straat.  
Wij verstrekken onmiddellijke hulp via het optreden van onze mobiele teams, of in onze 
noodopvangcentra. Maar het uitgangspunt daarbij is steeds een begeleidingsperspectief, soms zelf op 
zeer lange termijn om zo te komen tot realistische oplossingen om de opgevangen personen weg te 
helpen van de straat.  
 
Samusocial organiseert ook de opvang van asielzoekers, onder mandaat van FEDASIL (Federaal 
agentschap voor de opvang van asielzoekers) 
 

 
Functiebeschrijving  
 
Controle 
 

− U bent verantwoordelijk voor de controle van de boekhouding en de correlatie met de analytische 

boekhouding. 

− U controleert de uitgaven en inkomsten in de boekhouding, corrigeert boekhoudkundige fouten 

en analytische boekingen. 

− U controleert of de financiële gegevens volledig en exhaustief zijn en u beheert de analytische 

boekhouding in overleg met de CFO.   

− U werkt cashflowvoorspellingen uit van minstens een jaar op voorhand. 

− U stelt de CFO denkpistes voor om de verwerking van boekhoudkundige en financiële gegevens te 

verbeteren. 

Budget 
 

− U stelt budgetrapporten op voor de verschillende programma's van de organisatie. 

− U bent verantwoordelijk voor het opstellen van een duidelijk en gedetailleerd budget dat als 

ondersteunend document geldt bij het verantwoorden en toelichten van de berekeningen. 

− U volgt de maandelijkse budgetten van de terreinprojecten op met het coördinatieteam en geeft 

relevante uitleg bij afwijkingen.    

 
 
 
 
 
 
 



 

Schuldvorderingen 
 

− Wanneer dat nodig is, bereidt u schuldvorderingen voor met het oog op validering door de CFO 

en volgt de evolutie van de schuldvorderingen met hun verantwoordingsstukken op. 

Andere 
 

− U bereidt de maandelijkse boekhoudkundige rapportering voor met betrekking tot Fedasil als 

betoelagende overheid. 

− U houdt toezicht op de boekhoudkundige en beheersactiviteiten van de site Fedasil. 

− U neemt deel aan en ondersteunt het boekhoudteam bij de voorbereiding van de jaarlijkse 

afsluiting of na specifieke vragen. 

Vereist profiel 
 
Competenties 
 

− U legt verantwoording af aan de administratief en financieel directeur van de instelling. 

− U beschikt over een diploma boekhouden en/of bewezen ervaring in een gelijkaardige functie. 

− U hebt de financiële wiskunde onder de knie en bent in staat om strategische vraagstukken met 

betrekking tot de functie in de praktijk toe te passen. 

− U beschikt over een goede beheersing van de tools van de Office-suite, en dan vooral van Excel. 

− U bent autonoom, hebt zin voor initiatief en formuleert zelf voorstellen. 

− U bent in staat om samen te werken in een veranderende omgeving. 

− U bent een goed pedagoog en een geboren communicator (zowel naar de buyers als de 

operationele ploegen toe). 

− U beschikt over een goede kennis van de non-profitsector en toont grote belangstelling in 

humanitaire en sociale kwesties en voor de daklozenproblematiek. 

− U beheerst zowel mondeling als schriftelijk het Frans. 

− Kennis van het Nederlands en/of een andere taal is een pluspunt.  

 

Onze aanbieding  
 

− Een overeenkomst van onbepaalde duur. 

− Verloning volgens de weddeschaal van CP 332.02. 

− Maaltijdcheques en tussenkomst in de kosten voor het openbaar vervoer. 

− Voorkeurtarieven in de ziekenhuizen van het IRIS-netwerk.   

− Een werkplek in het Brussels Gewest. 

 

Geïnteresseerd? 
Stuur ons nog vandaag uw CV en motivatiebrief, met vermelding van de datum waarop u in dienst 
kunt treden, naar het volgende adres: jobs@samusocial.be, ter attentie van Olivier Goossens. 
 
 


