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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 
 
Bijdragen aan het globaal management van New Samusocial, en dan meer bepaald voor de financiële 
aspecten hiervan, alle boekhoudkundige en financiële operaties en de beheerscontrole coördineren 
en superviseren en toezicht houden op diverse administratieve en ondersteunende activiteiten om 
daarmee bij te dragen tot de goede werking van de organisatie en de betrouwbaarheid van de 
bedrijfsrekeningen en de financiële en boekhoudkundige documenten waarborgen in 
overeenstemming met de wetgeving, de eisen van de betoelagende overheden en de aanbevelingen 
van de bedrijfsrevisors. 
 

Verantwoordelijkheden (Fundamentele resultaten/Voornaamste take) 

 

• BIJDRAGEN AAN HET GLOBAAL MANAGEMENT VAN NEW SAMUSOCIAL 

- Draagt op proactieve wijze bij aan de uitbouw en de transformatie van de instelling, 

- Anticipeert op de economische en financiële gevolgen van de dagelijkse activiteiten... 

- Staat in voor de ontwikkeling en opvolging van relevante financiële indicatoren met het oog 

op de sturing van de instelling. 

 

• TEAMBEHEER 

- Staat in voor het management en de permanente vorming van het Administration & Finance 

team, 

- Beoordeelt de personeelsbehoeften en werkt mee aan aanwervingen, 

- Voert een vlotte interne communicatie in binnen zijn teams en tussen de verschillende 

departementen van de instelling onderling. 

 
 
 
 



• FINANCIEEL EN THESAURIEBEHEER 

- Staat in voor de implementatie van de beheerscontrole en de financiële coördinatie en het 

toezicht hierop, verzorgt het dagelijks financieel beheer van de instelling en ziet toe op de 

optimalisering van financieringen en investeringen. 
 

• BUDGETTEN EN BEHEERSCONTROLE 

- Staat in voor het opstellen en opvolgen van de budgetten overeenkomstig de strategische 

keuzes van de Raad van Bestuur en van de algemene directie. 

- U zorgt voor periodieke financiële rapportering aan het directielid en de raad van bestuur. 
 

• ALGEMEEN BESTUUR, INFORMATICA EN AANKOPEN 

- Ontwikkelt en superviseert de aankoopprocedures, 

- Staat in voor het opstellen en de supervisie van aanbestedingen, overheidsopdrachten, 

onderhandelingen, … 

- Houdt toezicht op het beheer, de opvolging en de voorbereiding van de contracten van de 

instelling (behoudens de arbeidsovereenkomsten), 

- Centraliseert en controleert de juridische verbintenissen (onderaannemers, verzekeringen, 

…), 

- Superviseert de informatica-ondersteuning en verzorgt de betrekkingen met de externe IT-

leverancier(s). 

 

• REPRESENTATIE EN REPORTING 

- Vertegenwoordigt mede de instelling bij betoelagende instanties, banken en openbare 

besturen, 

- Staat in voor de opvolging van de wettelijke verplichtingen inzake financiële informatie aan 

de Ondernemingsraad en het CPBW. 

Vereist profiel 
 

- Kennis op masterniveau of vergelijkbare ervaring, 

- Een beroepservaring van minstens 10 jaar, 

- Goede kennis van de organisatie en haar activiteiten, 

- Uitstekende kennis van boekhouding, financiën en beheerscontrole, 

- Kennis van de Brusselse non-profit- en sociale-gezondheidssector en de voornaamste spelers 

van deze sectoren, 

- Beschikken over goede communicatievaardigheden, 

- U spreekt vloeiend het Frans en het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, 

- Beheersing van de informaticatoepassingen van MS Office. 

 

Onze aanbieding 
 
- Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, 

- Een bezoldiging die beantwoordt aan het sector, 

- Maaltijdcheques 

- Een tussenkomst in de kosten voor het openbaar vervoer, 



- Voorkeurstarieven in de IRIS-ziekenhuizen netwerk, 

- Werkplaats in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. 

Geïnteresseerd ? 
 
Voor de 22 december 2019 stuur uw CV en motivatiebrief met vermelding van de mogelijke datum 
van indiensttreding naar het volgende e-mailadres : jobs@samusocial.be, ter attentie van Philippe 
Mercier, HR Director. 

 


