
 
    
       

VERANTWOORDELIJKE VAN DE POOL 

BUDGET-UITGAVEN (M/V/X) (A4550I) 

     Uiterste datum indienen kandidatuur: 25/06/2021 
           

Het OCMW van de Stad Brussel voert een dynamisch actiebeleid ten dienste van elke inwoner van 

Brussel, en doet dit in een geest van respect, solidariteit, engagement, openheid en innovatie. Het biedt 

zijn werknemers - vandaag bijna 3000! - een flexibele werkomgeving waar integriteit, enthousiasme 

en professionalisme centraal staan. 
 

Vandaag is het OCMW op zoek naar een verantwoordelijke van de pool Budget-Uitgaven voor het 

Departement Financiën. Deze persoon zal, in nauwe samenwerking met de directie van het 

departement, zorgen voor een gezond financieel beheer van het OCMW en voor een optimalisatie van 

de financiële prestaties van de instelling.  Deze persoon zal de opvolging van zaken in verband met 

deze pool beheren en coördineren. 
 

Jouw verantwoordelijkheden  
 

▪ U werkt nauw samen met de directie van het departement Financiën aan alle bespiegelingen of 

projecten die verband houden met de activiteiten/opdrachten van het departement 

 

▪ U neemt deel aan de opvolging van de strategische en operationele doelstellingen van het 

departement 

 

▪ U zorgt ervoor dat de boekhouding van het OCMW correct wordt bijgehouden 

 

▪ U zorgt voor de organisatie, coördinatie en optimalisatie van de activiteiten van de cellen 

"Begroting en Uitgaven” 

 

▪ U vertegenwoordigt de pool "Begroting- Uitgaven" van het departement Financiën in de 

verschillende werkorganen en –structuren 
 

Jouw profiel 
 

▪ U beschikt over een goed analytisch vermogen en bent creatief 

▪ U bent klant-, oplossings- en resultaatgericht en u bent in staat om veranderingen te sturen 

▪ U bent een flexibel persoon, in staat om samen te werken en beslissingen te nemen, altijd 

handelend met integriteit en professionalisme 

▪ U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) 

▪ U beschikt over een Belgisch diploma (Master in in een financiële richting) of u bent in het 

bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het buitenlands diploma gelijkstelt met het vereiste 

diploma op het ogenblik van de aanwerving 

▪ U beschikt over minstens 5 jaar ervaring in een financieel departement 

▪ U hebt ervaring met beheercontrole, financiële analyse van projecten en u beschikt over kennis 

van de boekhouding van de Brussels OCMW’s  

▪ U hebt een perfecte beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk 

gewest (FR/NL) en een goede redactionele vaardigheid in deze taal 

▪ U hebt een goede kennis van de andere taal van het Gewest 

▪ U bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen  

▪ U beschikt over kennis van teammanagement en managementtechnieken; 

▪ U hebt een goede beheersing van IT-tools (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Wij bieden 
 

▪ Een flexibele en gevarieerde werkomgeving 

▪ Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen (meer info 

hierover vindt u op onze website (http://ocmwbxl.brussels) onder “Werk bij het OCMW – Hoe 

toe te passen”) 

▪ Een weddeschaal A7 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index 

van 4.578,23 € (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het 

slagen voor het SELOR-taalexamen)  
 

Word lid van ons team!  

 

Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/ocmw-van-brussel/selectie  of via het e-mailadres: 

selections@ocmwbxl.brussels  met verplichte vermelding van het referentienummer  A4550I 

 

Voor meer informatie over de te verstrekken documenten en onze selectieprocedure kan je terecht op 

onze website (“Werk bij het OCMW – hoe toe te passen”) 

http://ocmwbxl.brussels/
https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/ocmw-van-brussel/selectie
mailto:selections@ocmwbxl.brussels

