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Wij, Odisee, geloven in de kracht van mensen.
We beschouwen verschillen als een verrijking.

Taakinhoud

Profiel

Als financieel directeur en lid van het directiecomité
werk je actief mee aan het algemeen beleid van de
hogeschool.

De directeur die wij zoeken…





We vormen hoogopgeleide professionals.
Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en
ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal.
Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe
werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in
confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die
ruimte bieden om te experimenteren en te
vernieuwen.










Je bent verantwoordelijk voor het strategische
financiële management; je stuurt de budgetten,
ontwikkelt een allocatiemodel, en beheert de
financiële stromen.
Je bent, samen met het diensthoofd financiën,
verantwoordelijk voor een correcte
bedrijfsvoering en adequate financiële
rapportering.
Je fungeert als strategische businesspartner
binnen het directiecomité.
Je ondersteunt de opmaak van businessplannen
en maakt financiële analyses.
Je staat in voor financiële beleidsadvisering.
Samen met de bedrijfsjuristen beheer je de
eigendomsoverdrachten en diverse zakelijke
rechten.
Je rapporteert aan de algemeen directeur.












beschikt over een masterdiploma, of gelijkwaardig
door relevante ervaring;
kan, als lid van het directiecomité, ook buiten de eigen
expertise visie ontwikkelen;
heeft ruime ervaring en/of sterk
ontwikkelingspotentieel in de geschetste
resultaatsgebieden;
beschikt over een analytische geest,
onderhandelingsvaardigheden en sterke
communicatieve skills;
is pro-actief en kan strategisch (mee)denken;
heeft een inspirerende persoonlijkheid;
laat medewerkers groeien en verantwoordelijkheid
opnemen;
kan constructief omgaan met veranderingsprocessen;

Ref. 2018-CO-52 – Financieel directeur
Ons aanbod

Kandidaatstelling



Geïnteresseerde kandidaten solliciteren
uiterlijk 13 januari 2019
online via werken bij Odisee.






Een leidinggevende functie met strategische impact
op het vlak van financieel beleid;
Contract van onbepaalde duur.
Een inschaling in barema A34 (salarisschaal 597)
aangevuld met een bijkomende mandaatvergoeding
waardoor de verloning het niveau van barema A41
(salarisschaal 591) bereikt.
Alle relevante ervaring opgedaan in vorige
tewerkstellingen wordt in aanmerking genomen voor
de bepaling van de weddeanciënniteit.

Bijkomende inlichtingen
Bijkomende inlichtingen betreffende de functie zijn te
verkrijgen bij dhr. Joris Rossie, algemeen directeur,
via e-mail Joris.rossie@odisee.be.

Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: tel. 02-210 13 26 of via e-mail
personeelsdienst@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de
kerstvakantie van maandag 24 december 2018 tot en
met vrijdag 4 januari 2019.

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen
tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd,
gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke
uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn
steeds op zoek naar collega's met ervaringen en
competenties die dit ondersteunen.
Odisee, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

