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Brandweerzone Vlaams-Brabant West 

Dienst Personeel 

 

  

FIN01 – DIENSTHOOFD FINANCIËN  

 Statutair – onbepaalde duur – voltijds 

Functionele loopbaan: A21 - A22 

Afdeling: Financiën 

 

DOEL VAN DE FUNCTIE 

Verantwoordelijk zijn voor de organisatie en het vlotte verloop van de operationele activiteiten van de dienst 

Financiën, bepalen van het strategische financiële beleid, in afstemming met de Zonecommandant, en toezien 

op de implementatie ervan teneinde de financiële middelen optimaal te kunnen inzetten en bij te dragen tot 

het realiseren van de doelstellingen van de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West. 

PLAATS IN DE ORGANISATIE 

De dienst Financiën valt onder het gezag van de bijzonder rekenplichtige voor wat betreft de wettelijke taken 

en valt functioneel onder het gezag van de zonecommandant. Het Diensthoofd Financiën maakt deel uit van 

het managementteam. 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

ONTWIKKELEN EN UITWERKEN VAN EEN FINANCIEEL BELEID VOOR HULPVERLENINGSZONE 

VLAAMS-BRABANT WEST OP KORTE EN LANGE TERMIJN, IN NAUW OVERLEG MET DE 

ZONECOMMANDANT EN DE BIJZONDER REKENPLICHTIGE, EN TOEZIEN OP DE IMPLEMENTATIE 

ERVAN TENEINDE DE FINANCIËLE STRATEGIE TE OPERATIONALISEREN EN HET FINANCIEEL EN 

BUDGETTAIR EVENWICHT VAN DE ZONE TE GARANDEREN: 

• Op basis van indicatoren, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke en organisatorische 

evoluties, beleidsvoorstellen ontwikkelen.  

• Opstellen en uitbouwen van een financiële strategie op korte en lange termijn. 

• Voorbereiden, uittekenen en opstellen van een begroting en een financieel meerjarenplan en 

voorleggen ter goedkeuring aan de Zonecommandant, het Zonecollege en de Zoneraad. 

• Ondersteunen van de Bijzonder Rekenplichtige bij het voorbereiden en op maken van de jaarrekening. 

ORGANISEREN VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE DIENST FINANCIËN TENEINDE HET FINANCIËLE 

BELEID OP EEN KWALITATIEVE EN EFFICIËNTE MANIER TE VERTALEN NAAR DE PRAKTIJK: 

• Opvolgen van de activiteiten binnen de dienst financiën, voeren van de boekhouding, verwerken van 

de financiële stromen, uitvoeren van betalingen en het innen van de ontvangsten. 

• Coördineren van de uitvoering van de beleidsbeslissingen binnen het goedgekeurde kader. 

• Waar nodig, zelf uitvoeren van de operationele werkzaamheden van de dienst Financiën. 
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ONTWIKKELEN, OPTIMALISEREN EN IMPLEMENTEREN VAN METHODEN, PROCEDURES EN 

WERKMIDDELEN BINNEN DE DIENST FINANCIËN, TENEINDE DE EFFICIËNTE EN KWALITATIEVE 

WERKING VAN DE DIENST TE GARANDEREN: 

• Opvolgen van nieuwe ontwikkelingen op vlak binnen zijn/haar beheersdomein. 

• Integreren en implementeren van nieuwe ontwikkelingen, methoden, procedures en werkmiddelen 

rekening houdend met de specificiteit van de zone. 

• Opvolgen en waar nodig bijsturen van de methoden, procedures en werkmiddelen. 

OPVOLGEN, IMPLEMENTEREN EN BEWAKEN VAN DE WETTELIJKE  EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 

MET BETREKKING TOT HET EIGEN VAKGEBIED TENEINDE DE ACTIVITEITEN VAN DE DIENST 

FINANCIËN KWALITEITSVOL EN CONFORM DE WETTELIJKE VEREISTEN UIT TE VOEREN: 

• Opvolgen van de ontwikkelingen rond de wet- en regelgeving van belang voor de dienst. 

• Assimileren en implementeren van de wet- en regelgeving  teneinde de procedures, werking en kennis 

actueel te houden. 

• Vertalen en communiceren van de wet- en regelgeving naar de medewerkers. 

COACHEN, AANSTUREN EN EVALUEREN VAN DE MEDEWERKERS VAN DE DIENST FINANCIËN 

TENEINDE DE MOTIVATIE EN EFFICIËNTIE VAN HET TEAM TE MAXIMALISEREN: 

• Coördineren en aansturen van de medewerkers bij het uitvoeren van de operationele werkzaamheden. 

• Ondersteunen van de medewerkers bij de operationele werkzaamheden met behulp van advies en 

operationele ondersteuning. 

• Evalueren van de medewerkers en bijsturen waar nodig. 

INSTAAN VOOR EEN VLOTTE COMMUNICATIE EN SAMENWERKING MET DE ANDERE DIENSTEN 

TENEINDE ALLE NOODZAKELIJKE INFORMATIE VOOR DE GOEDE GANG VAN ZAKEN BIJ DE JUISTE 

PERSONEN/DIENSTEN TE  BRENGEN: 

• Nauw samenwerken met de verschillende diensten. 

• Bewaken van de toepassing van de wet- en regelgeving en van het statuut. 

• Communiceren van problemen en informatie naar de betrokken dienst. 

De functie-inhoud is niet limitatief. Er kunnen andere taken opgelegd worden, afhankelijk van de vereisten van 

de dienst en om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen verzekeren. 
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INTERPERSOONLIJKE RELATIES 

 

Contact Aard overleg Intern – Extern - Beide 

Zonecollege en Zoneraad Voorbereiding financiële dossiers, financieel 

beleid 

Intern 

Zonecommandant Rapporteren, adviseren en afstemmen van 

financieel beleid 

Intern 

Bijzonder Rekenplichtige Afstemmen van wettelijke taken 

Opmaken van jaarrekening 

Intern 

Dienst Logistiek Samenwerking 

Toepassing wet op overheidsopdrachten 

Intern 

Dienst Personeel Samenwerking 

Toepassing van het statuut 

Intern 

Externe diensten (sociaal 

secretariaat, notulenbeheer,..) 

Afstemmen met betrekking tot de behoeften 

van de organisatie 

Extern 

 

TECHNISCHE EXPERTISE 

Diploma: Master 

Specialiteit: Economische wetenschappen  

Vereiste ervaring: Minimum 3 jaar leidinggevende ervaring, ervaring in de overheidssector is een zeer groot pluspunt  

Kennis software: MS office 
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GEWENST PROFIEL 

 

Competentie Gedragsindicatoren 

Resultaatgericht Zich blijven richten op het afgesproken resultaat of het gestelde doel, ook bij 

problemen, tegenslag, tegenwerking of afleidingen. 

Samenwerken Bijdragen aan het gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming met 

anderen. 

Loyaliteit Zich verbonden voelen met de organisatie en proberen te voldoen aan de 

verwachtingen van de organisatie. 

Omgevingsbewustzijn Goed geïnformeerd zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke 

of politieke ontwikkelingen of andere relevante omgevingsfactoren. 

Voortgangsbewaking Anticiperen op en bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken en 

plannen. 

Zorgvuldigheid (Accuratesse) Gerichtheid op detailinformatie en hiermee accuraat en effectief omgaan. 

Taakgericht leiderschap Op een resultaatgerichte en doelgerichte wijze richting en sturing geven aan 

medewerkers 

Tactisch schakelen Effectief blijven functioneren door inspelen op gedrag van anderen of 

veranderingen in de situatie of omgeving. Improvisatie- en schakelvermogen. 

 

INTERESSE? 

Solliciteren kan via www.jobpunt.be/vacatures tot en met 30 juli 2017.  

http://www.jobpunt.be/vacatures

