
Deze week: werken in 
finance & verzekeringen

Jobadvertenties vind je  
zowel in dit weekend-
katern als elke werkdag 
verspreid in je krant.  
En natuurlijk op  
Jobat.be.  

  
Corona geeft controller een boost
Organisaties kregen tijdens de pandemie te maken met financiële 
onzekerheden. Met een grote vraag naar het beroep van controller 
tot gevolg.

Zo’n controller houdt toezicht op 
de financiën en efficiëntie van een 
organisatie. Volgens het rekrute-
ringskantoor Robert Walters lag het 
aantal vacatures voor het beroep in 
het tweede kwartaal van 2022 liefst 
36 procent hoger dan vorig jaar. “De 
trend naar meer sturingsinforma-
tie en strakkere processen is door 
covid-19 in een stroomversnelling 
gekomen”, stelt Christophe Paquay, 
manager bij Robert Walters. “Een 
goede risicodekking maakt je orga-
nisatie immers wendbaarder, wat tij-
dens de pandemie essentieel bleek.” 
Volgens hem hebben veel organisa-
ties tijdens de coronapandemie be-
seft dat zij niet genoeg grip hebben 
op de financiële cijfers en de moge-
lijke risico’s die ze lopen.
Organisaties zijn, naast naar finan-
ciële controllers, ook vaak op zoek 

naar controllers die business control 
taken op zich kunnen nemen. Profie-
len die de cijfers niet alleen kunnen 
distilleren, maar óók interpreteren, 
en gerichte adviezen kunnen op-
stellen voor het bestuur. “Zo kunnen 
controllers de organisatie actief hel-
pen met het indekken van toekomsti-
ge risico’s.”  (WiVi)

De Lovie vzw is een sociale organisatie 
actief in heel de Westhoek. Zowel thuis 
als in onze locaties ondersteunen wij 
kinderen, jongeren en volwassenen met 
een beperking. Samen met hen, en wie 
voor hen belangrijk is, bouwen we aan 
kwaliteit van leven en een sterk netwerk 
verweven met de samenleving. Meer info 
op www.delovie.be.

Functie: In deze functie sta je in 
voor volgende beleidsdomeinen 
van De Lovie vzw: fi nancieel 
management, boekhouding, 
aankoop, rapportering en IT.

Profi el: Wij zoeken iemand 
met een economisch gericht 
masterdiploma. Ervaring in 
een leidinggevende functie, 
een brede maatschappelijke 
interesse en een hart voor 
personen met een beperking zijn 
noodzakelijk. Je beschikt over 
een sterk analytisch vermogen en 
werkt resultaatsgericht. Goede 
communicatieve vaardigheden 
zijn een evidentie.

Aanbod: Een uitdagende, 
gevarieerde functie in een grote, 
innovatieve en vooruitstrevende 
organisatie. In een aangename, 
respectvolle werksfeer neem je 
een betekenisvolle rol op voor 
zowel collega’s als bewoners. Je 
werkt in een groene omgeving 
en krijgt volop kansen om je 
verder te ontwikkelen. Een 
contract onbepaalde duur met 
een competitief verloningspakket. 
Je werkt nauw samen met 
de andere directieleden 
en verantwoordelijken. Je 
rapporteert aan de algemeen 
directeur.

Wij hebben een vacature voor een voltijds:

FINANCIEEL DIRECTEUR

Geïnteresseerd? Mail een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv tegen 
woensdag 12 oktober 2022 naar bart.vallaeys@delovie.be. 

Voor bijkomende inlichtingen kan je bellen naar Bart Vallaeys op het nummer
057 344 255. De vacatures van De Lovie vzw staan breed open, ongeacht gender, 
geloof, nationaliteit, leeftijd ...

www.delovie.be/jobs

Gezocht: financieel auditors

Je nieuwe carrière start bij het

Het Rekenhof organiseert een vergelijkend examen met het oog op  
het aanleggen van een wervingsreserve en de aanwerving van  
8 financieel auditors (m/v/x)
Functie
• Je gaat na of de rekeningen van de gecontroleerde instellingen een getrouw beeld geven 

van de financiële toestand en de activiteiten.
• Je beoordeelt de aangepastheid en de doeltreffendheid van de bestaande systemen  

van interne controle.
• Je rapporteert intern en bereidt het rapport met conclusies en aanbevelingen voor  

dat bestemd is voor de bevoegde minister en het parlement.
Profiel
• Je beschikt over een masterdiploma uit een economische richting.
• Je hebt ten minste twee jaar relevante ervaring.
Aanbod
• statutaire tewerkstelling 
• minimum brutomaandwedde: 5.350,12 euro (verhoogd naargelang uw ervaring) 
• prima work-life balance (36 dagen jaarlijks vakantieverlof, tot 4 dagen/week telewerk)  

gratis hospitalisatieverzekering, telewerkvergoeding, maaltijdcheques...
• ruime opleidingsmogelijkheden
• centrale ligging te Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer

Meer informatie en inschrijvingsformulier  
zijn beschikbaar op onze website: 
www.rekenhof.be (rubriek Vacatures)

Uiterste inschrijvingsdatum: 
22 oktober 2022

Het Rekenhof controleert de inkomsten  
en de uitgaven van de openbare besturen 
en draagt op die manier bij tot  
een betere werkende overheid.

CONTROLEREN

EVALUEREN

INFORMEREN

We zoeken een bouwkundige 
ingenieur met een hart voor 
duurzaamheid. Je hebt een ruim 
bouwkundig inzicht, bent gebeten 
door technische innovaties en 
kickt op duurzame oplossingen 
voor technische problemen. 
Je hebt een Masterdiploma 
Industriële Wetenschappen 
Bouwkunde en minstens 5 jaar 
ervaring in het coördineren van 
bouwprojecten. Je bent extravert, 
assertief en een krak in het 
onderhandelen en communiceren.

Je krijgt een contract van 
onbepaalde duur Je komt terecht 
in een dynamische organisatie die 
oog heeft voor innovatie en die een 
permanente verbetering van de 
dienstverlening nastreeft. Je krijgt 
ruime mogelijkheden wat vorming, 
bijscholing en ondersteuning met 
moderne ICT-middelen.

Je kunt solliciteren tot 3 november 
2022. Meer info over de selectie en 
het selectiereglement vind je op 
werkenvoorvlaanderen.be

Als projectleider gebouwen kom je terecht binnen de afdeling Facility, dienst Bouw-
projecten. Je werkt in een dynamisch team van 7 projectleiders. Je bent voor de 
provincie Vlaams-Brabant verantwoordelijk voor het bouwen, (her)inrichten en 
onderhouden van de VDAB-gebouwen.

zoekt een straffe
projectleider gebouwen

MEER WETEN? WERKENVOORVLAANDEREN.be of VDAB.be



WERKEN IN BRUSSEL  (2) WORK-LIFE & FLEXIBILITEIT

DIT IS HET TWEEDE ARTIKEL IN EEN JOBAT-REEKS OVER WERKEN IN BRUSSEL. VOLGENDE WEEK: OPLEIDING & DOORGROEIMOGELIJKHEDEN

Vlot hybride werken in Brussel 
dankzij bereikbaarheid en telewerk 

Doorgedreven flexibiliteit staat centraal 

in de nieuwe manier van werken bij DAS, 

vertelt Matthias Brantegem. “Alles ge-

beurt bij ons op een verregaande basis 

van vertrouwen. We hebben amper nog 

managers. Je begint en eindigt je werkdag 

wanneer je dat wil, zolang je team akkoord 

gaat en je de doelstellingen behaalt. Wel 

vragen we elke medewerker om eenmaal 

per week naar het kantoor te komen.”

Voor veel werkgevers was de coronacrisis 

de aanleiding om hybride werken defini-

tief te omarmen, maar de Gewestelijke 

Overheidsdienst Brussel zette er al eer-

der op in. “Tijdens corona verhuisden wij 

naar ons nieuwe gebouw”, zegt Melissa 

De Schuiteneer. “Dat is helemaal voor-

zien op hybride werken, met alle nodige 

technologie en ruimtes voor brainstorms, 

coaching en events.” 

Tot drie dagen per week is thuiswerk 

mogelijk bij de Gewestelijke Overheids-

dienst Brussel, zolang je binnen je team 

goede afspraken maakt. Bij de FOD 

Financiën gelden exact dezelfde regels. 

“De rol van de leidinggevende is heel be-

langrijk om die teamafspraken in goede 

banen te leiden”, merkt Antonio Marcal 

Dos Santos Ferreira op. “We moeten hen 

daar goed in begeleiden.”

De mooiste job
Bij hybride werken wordt al snel gedacht 

aan mensen die bureauwerk verrichten. 

Toch onderzoeken Brusselse werkgevers 

hoe thuiswerk ook in andere functies mo-

gelijk is. Dit is onder meer het geval bij 

de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, 

waar hierover een denkoefening plaats-

vindt.

“In het onderwijs ligt dat natuurlijk an-

ders”, reageert Steven Vervoort (VGC). 

“Lesgeven doe je in de klas. Je kan vaak 

wel wat vroeger stoppen dan elders en 

een deel van je werk thuis doen. Online 

lesgeven kent z’n beperkingen. Je mist de 

leerlingen wel wat. En onderwijs is niet 

alleen kennisoverdracht. Het is ook so-

cialiseren en leren samenleven. Daarom 

is leerkracht ook de mooiste job.” (lacht)  

Onmisbare connectie
De aanpak bij DAS geeft veel vrijheden 

en verantwoordelijkheden aan individu-

ele medewerkers en zelfsturende teams. 

Transparantie is daarbij cruciaal, stipt 

Matthias Brantegem aan. “Continu 

feedback geven is nodig wil je met zelfstu-

rende teams werken. Het gaat erom dat de 

teamleden een stuk van hun kwetsbaar-

heid delen. Dat is niet zo eenvoudig. Er 

zijn verschillende teams die hierbij onder-

steuning bieden, waaronder een team van 

interne talent coaches zoals ikzelf. Veel 

collega’s werken thuis, en dan is connectie 

een aandachtspunt.”

“The magic of the team vind je op de 

werkplek”, stelt Katrien Demeulenaere 

(KBC Brussels). “De onderlinge connectie 

is onmisbaar. Daarnaast kan je thuis eens 

goed doorwerken. Een mens heeft die af-

wisseling nodig. Onze klanten zien onze 

medewerkers graag in levenden lijve. 

Werk je in ons kantoornet, dan kan je één 

dag per week telewerken.”

Bij thuiswerken is een goede afbakening 

van de werkdag een aandachtspunt, vin-

den onze gesprekspartners. De dunnere 

grens tussen werk en privé kan immers 

leiden tot een gevoel dat het werk nooit 

stopt. “Het is belangrijk dat je als individu 

ook zelf je verantwoordelijkheid opneemt 

om de werkdag af te sluiten”, vindt Mieke 

Neyrinck (Sibelga). “Ondersteuning voor 

medewerkers en begeleiding van mana-

gers is een absolute must waarin we verder 

moeten investeren.” Thuiswerkers missen 

na een werkdag de overgang die je bijvoor-

beeld krijgt door met de trein naar huis te 

rijden, stelt Nico Van Wijk (Infrabel). “Te-

lewerk zorgt niet voor minder burn-outs. 

Je merkt dit klassiek bij de meest betrok-

ken medewerkers en perfectionisten in 

gelijk welke werksetting. Bij Infrabel werkt 

een team van vijf medewerkers op per-

soonlijk welzijn en interpersoonlijke rela-

ties. Het zijn stuk voor stuk ook burn-out-

coaches, maar gelukkig gebruiken ze 

deze vaardigheid meestal preventief.” 

Medewerkers 
vanuit het hele land
Als het gaat om een vlotte organisatie van 

hybride werken, is de bereikbaarheid van 

Brussel een onmiskenbare troef van de 

werkgevers in de hoofdstad. Dat is toch 

zeker het geval voor wie het openbaar 

vervoer en/of de fiets kan gebruiken. 

Brusselse werkgevers spelen daar dan ook 

graag op in, met bijvoorbeeld een gratis 

MIVB-abonnement, een fietsenparking of 

douches op het werk.

“Onze kantoren liggen vlak bij treinstati-

ons, in Brussel is dat aan het Zuidstation”, 

vertelt Nico Van Wijk (Infrabel). “Onze 

medewerkers krijgen een vrijkaart om de 

trein te gebruiken en kunnen in de meeste 

gevallen gratis parkeren aan hun thuissta-

tion. Samen met drie dagen die je structu-

reel mag telewerken, maakt dat werken in 

Brussel erg aantrekkelijk. Onze medewer-

kers komen dan ook vanuit alle hoeken 

van het land.” 

“Ook wij stimuleren het gebruik van 

het openbaar vervoer”, zegt Katrien 

Demeulenaere (KBC Brussels). “We 

ontwikkelden daarvoor een policy, met 

onder meer terugbetaling van het open-

baar vervoer en fietsleasing. Nieuwe col-

lega’s leggen we uit hoe ze zich doorheen 

Brussel kunnen verplaatsen. Voor wie niet 

met de auto komt, is het verhaal van de 

moeilijke mobiliteit in Brussel echt wel 

achterhaald.” Dat klinkt als muziek in de 

oren van de vertegenwoordigers van de 

MIVB en de Gewestelijke Overheidsdienst 

Brussel, die met Brussel Mobiliteit voor de 

gewestelijke fietspaden zorgt.

Matthias Van Milders

Het evenwicht tussen werk en privé kreeg de laatste jaren een nieuwe 
invulling dankzij de definitieve doorbraak van hybride werken. Toch blijft de ge-
zamenlijke werkplek belangrijk, onder meer om de connectie te behouden. Brus-
selse organisaties en bedrijven hebben sterke troeven in handen. Dat blijkt uit 
ons rondetafelgesprek met acht werkgevers uit de hoofdstad. Denk maar aan een 
doordacht beleid rond de work-life balance en de vaak uitstekende ligging.

Nico Van Wijk. Melissa De Schuiteneer.
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DEELNEMERS AAN HET PANELGESPREK
• Melissa De Schuiteneer, projectmanager organization development & coach bij 

 Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
• Mieke De Dobbeleer, coördinatrice rekrutering en selectie en loopbaancoach 

bij Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
• Nico Van Wijk, hr-manager Infrabel

• Werner Leemans, Jobat
• Matthias Brantegem, talent coach DAS

• Antonio Marcal Dos Santos Ferreira, verantwoordelijke Academie, FOD Financiën
• Katrien Demeulenaere, beleidsmedewerker KBC Brussels

• Steven Vervoort, algemeen directeur Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
• Johan Claes, employer branding & sourcing manager MIVB

• Hannelise Boerjan, employer branding specialist, FOD Financiën
 • Mieke Neyrinck, hr-manager Sibelga



ZIT JE ENERGIEPEIL GOED? 
KOM BIJ ONS WERKEN!

FINANCIEEL ADVISEURS, 
IT-VERANTWOORDELIJKE, 
SECRETARIAATSMEDEWERKER

WIJ ZOEKEN:

VREG.BE/JOBS

SOLLICITEER NU

De kennismaking: Als voortrekker wil Comfort Energy Group een duurzame partner zijn in 
de noodzakelijke energietransitie. Dat is waar de meer dan 350 medewerkers van Comfort 
Energy Group voor gaan. Tegen 2030 moeten de broeikasgassen al met minstens 55% 
verminderd zijn. Daarom hebben ze als marktleider, met hun entiteiten Comfort Energy, All-In 
Tank Service, Suncalor en TVW Fuel Trucks, een belangrijke rol te vervullen voor hun meer dan 
200.000 klanten. Om de doorgedreven transitie, ambitieuze groei en internationalisering te 
ondersteunen, zijn we voor hen op zoek naar een:

COO 
Hands-on en resultaatgerichte go-getter
De uitdaging: • Aansturen van de day-to-daybusiness: structureren en optimaliseren van de 
operationele organisatie • Verdere professionalisering en integratie van de bedrijven • Focus 
op efficiëntieverhoging door automatisering en digitalisering • Meebouwen aan een customer 
delight-cultuur • Bewaken en verbeteren van operationele KPI’s, samen met de regiomanagers 
• Detecteren van opportuniteiten voor operational excellence en daadkrachtig acties 
implementeren • Inspireren, coachen en motiveren van medewerkers i.s.m. de regiomanagers 
• Meewerken aan vernieuwing, samen met het Centre of Excellence, en implementatie in de 
regio’s • Rapporteren aan de CEO 

De perfecte match: • Masterniveau met minstens 10 jaar relevante werkervaring • Kennis  
van en ervaring met operational excellence, customer delight en continuous improvement  
• Ervaring met changeprojecten • Krachtige communicator • Sterke businessawareness,  
zowel managerial als operationeel • Charismatische peoplemanager die kan enthousiasmeren 
om resultaten te behalen • Sterk in planning, organisatie en projectmanagement

Het aanbod: • Uitdagende omgeving • De kans om jezelf en de sector verder te ontplooien  
• Inspirerende collega’s • Rol met wezenlijke impact op de groei van de groep • Tewerkstelling  
in Hasselt

 www.comfortenergygroup.com

Meer info? Contacteer Hanne Hooyberghs op 011 36 10 62     www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/ 
overzicht-vacatures. De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.
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Vandaag is FVF op zoek naar een nieuwe CEO. 
Als CEO heeft u een bijzondere missie...
•  Samen met het Bestuursorgaan van FVF de missie van FVF bepalen en verder 

uitdragen.
•  Het verdedigen van de belangen van de onafhankelijke Nederlandstalige verzeker-

ingsmakelaar bij diverse stakeholders, zowel op nationaal als Europees niveau.
•  Het opvolgen van het wetgevend kader en dit uitrollen naar de leden via  

communicaties, opleidingen,… 
•  Het aansturen van een gemotiveerd team, ikv ledenservices, communicatie, 

opleidingen, organisatie van een jaarlijks congres.
U…
• Heeft ervaring in het aansturen van een team 
• U bent communicatief en weet mensen te overtuigen van uw standpunt 
• U heeft commerciële en marketing skills 
• U heeft een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels
• U heeft een bijzondere interesse in belangenverdediging van een beroepsgroep 
• U heeft kennis van de verzekeringssector 
• Juridische kennis is een pluspunt 
• Denkt resultaat- en klantgericht
Wij bieden...
• Een contract van onbepaalde duur 
• Een aantrekkelijk loonpakket met extra legale voordelen
• Gevarieerd en boeiend werk
• Rechtstreeks contact met leden
• Een zeer aangename en innovatieve werkomgeving
Ben jij de persoon die FVF zoekt? 
Bezorg dan je cv en motivatie aan dirk.gysemans@fvf.be.

Meer info over FVF op www.fvf.be
Adres: Autolei 250, 2160 Wommelgem 
Tel.: 03/244.12.80

De snelste weg naar
een job in de publieke

of non-profit sector.

Ontdek alle openstaande vacatures op WWW.POOLSTOK.BE
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