
 
 
 
 

 

 
 

Elke dag verstrekken ruim 300 medewerkers van Samusocial gratis noodhulp en individuele 

begeleiding aan meer dan 1.300 personen en gezinnen die dakloos zijn of vragen om 

internationale bescherming. Samusocial is de voornaamste Brusselse operator met een 

mandaat van het Gewest voor de opvang van daklozen en van Fedasil voor mensen die om 

internationale bescherming hebben gevraagd. 

 

Is het voor u belangrijk om zelf overtuigd te zijn van de opdrachten van 
uw werkgever en wenst u onze teams te komen versterken? 

 
 

Samusocial zoekt een 
 

Accounting Manager 
CDI – f/m/x – Fr/Nl 

 

 
 
Uw functie 

U rapporteert aan de directeur Financiën en Administratie, beheert een team van 3 
accountants en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en transparantie van de 
boekhoudkundige gegevens.  
  



 

Uw taken omvatten de volgende aspecten : 

 Beheer van het team (prioriteiten stellen, coaching en ontwikkeling van vaardigheden) 

 De aangiften van de schuldvorderingen verrichten (financiële rapporten aan 
subsidiërende autoriteiten) 

 De jaarrekeningen opstellen en het centrale aanspreekpunt van de auditor vormen  

 Controleren van uitgaven en inkomsten, evenals de boekingscriteria 

 Structureren van de boekhouding voor investeringen en afschrijvingen 

 Toezicht houden op de loonkosten en de btw-aangiften   

 Controle van de aansluiting van de bankgegevens en follow-up van de cashflow 

 De beheerscontroleur bijstaan bij het opstellen van en toezicht op de begroting en bij 
kostenanalyses 

 De implementatie leiden van een nieuwe ERP voor de boekhoudafdeling 

 
Uw profiel 

Technische bekwaamheden….. 

 U bent in het bezit van een master in en financiële richting of een Bachelor in 
Accounting 

 U beschikt over bewezen ervaring als senior op het gebied van boekhouding (minimaal 
5 jaar) 

 U geeft blijk van een goede economische en financiële cultuur 

 De Belgische boekhoudwetgeving heeft geen geheimen voor u 

 U beheerst vlot de toepassingen van het Office-pakket en de digitale tools schrikken u 
niet af 

 Het is een pluspunt als u het Nederlands beheerst 

Menselijke vaardigheden….. 

 U bent zelfstandig, hebt zin voor initiatief en bent proactief 

 U geeft blijk van nauwkeurigheid en integriteit 

 U bent in staat om samen te werken in een snel veranderende omgeving en u kunt 
flexibel zijn 

 U bent oplossingsgericht en van nature geneigd om positieve feedback te geven 

 U beschikt over goede pedagogische vaardigheden  

 U beschikt over een groot luistervermogen en schept makkelijk een vertrouwensband 

 U ontwikkelt een groot gevoel voor organisatie en anticipatie 

 U hebt een uitgesproken interesse in de non-profitsector, maar ook in humanitaire, 
sociale kwesties en in de daklozen- en migrantenproblematiek 



 

Ons voorstel 

   Een contract van onbepaalde duur in een menselijk geëngageerde en snel 
veranderende omgeving, 

 Vergoeding volgens het baremasysteem CP 332.02 

 Maaltijdcheques en tussenkomst in de kosten van openbaar vervoer 

 Voorkeurstarieven in ziekenhuizen van het IRIS-netwerk 

 Een werkplek in Brussel binnen dynamische teams 

Geïnteresseerd? 
 

Vertel ons wat u motiveert om deel uit te maken van Samusocial !   
Stuur uw curriculum vitae en uw beschikbaarheid voor Juli 7 naar het volgende adres: 
jobs@samusocial.be (T.a.v. Olivier Goossens) 

 
Samusocial zet zich in om diversiteit en respect voor verschillen te bevorderen, ongeacht 
afkomst, geslacht, leeftijd, eventuele handicap, persoonlijke, culturele, filosofische en 
religieuze overtuigingen. Voor mensen met een handicap worden redelijke aanpassingen 
voorzien. Hiervoor nodigen we aanvragers van harte uit om ons hun noodzakelijke 
accommodatiebehoefte(n) mee te delen. 


