
ADMINISTRATIEF DIRECTEUR (Ref. 2019/1879)

Generalist met visie die een servicecenter runt dicht bij de kernactiviteit van zeer diverse businessunits

Binnen deze uitdagende omgeving zijn we op zoek naar een:

VAB is de grootste mobiliteitsorganisatie van het land, die voor meer dan 400.000 leden 

(particulieren en bedrijven) en meer dan 2 miljoen bestuurders zekerheid, bescherming en 

levenscomfort biedt. Zowel thuis, onderweg als op reis. We zijn innovatief, staan open voor jouw 

ideeën en hechten veel waarde aan kwaliteit en betrouwbaarheid. We hebben pakken energie en 

dat werkt aanstekelijk. We zijn doeners, we laten het vooruitgaan, letterlijk en � guurlijk!

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via www.auli.be

Functie:

• Jouw basisverantwoordelijkheid bestaat uit het versterken van de eigen afdelingen en het optimaliseren van de samenwerking met de andere 

business units. Dit binnen een omgeving waar de kernactiviteiten constant evolueren omwille van de diversiteit en de zeer snel veranderende 

mobiliteit.

• Je verantwoordelijkheidsgebied omvat Finance, ICT en Facturatie.

• Op korte termijn ligt de focus op het verbeteren van de processen met als doel: de snelle aansluiting van de � nanciële cijfers bij de bedrijfsrealiteit, 

de vlotte verwerking van de processen door de diverse afdelingen en een ef� ciëntere rapportering.

• Op middellange termijn zorg je ervoor dat de noden van je eigen afdelingen voldoende signi� cant aan bod komen bij de vervanging van het ERP-

systeem, zodat de administratieve naverwerking goed ondersteund wordt via aangepaste en nieuwe applicaties.

• Als generalist met een brede kennis en businessinteresse werk je ondersteunend mee aan nieuwe ontwikkelingen. In functie hiervan stippel je het 

beleid en de langetermijnvisie uit. Je stelt duidelijke prioriteiten en stuurt op een proactieve, gestructureerde en projectmatige wijze aan.

• Je werkt op basis van duidelijke procedures, normen en processen en je bent de voortrekker van verdere automatisering en digitalisering.

• Je rapporteert aan de CEO.

Pro� el:

• Masteropleiding, bij voorkeur in een � nanciële richting.

• Goede talenkennis: Nederlands, Frans en Engels.

• Zeer ruime ervaring als Administratief Directeur in een middelgrote onderneming (VAB heeft 1.500 medewerkers). 

• In staat om een langetermijnvisie uit te stippelen en waar te maken.

• Vertrouwd met zowel het optimaliseren van de dagelijkse activiteiten als het vernieuwen van platformen, systemen en werkmethodes binnen een 

uitgewerkt budget.

• Onderlegd in het opzetten van nieuwe projecten en het zoeken van een evenwicht tussen diverse gebruikersverwachtingen (business units) en 

mogelijkheden. 

• Naast � nanciële kennis, expertise in het aansturen van ICT-afdelingen. Idealiter ervaring met de begeleiding van een ERP-project (implementatie/

verandering).

• Rasechte peoplemanager die leiderschap en mentorship aan de dag legt.

• Goede interpersoonlijke, verbale en rapporteringsskills.

• Hands-on, optimistisch, � exibel, oprecht en doortastend.

Aanbod:

Dit is een ‘once in a lifetime’ kans om unieke concepten voor de toekomst mee te helpen realiseren. VAB is hierin een belangrijke speler en is zich 

via verschillende start-ups aan het voorbereiden op deze wijzigende sector. Maar vooral is VAB een pretentieloze onderneming met enthousiaste 

collega’s die van een challenge houden. Je maakt deel uit van de groepsdirectie.


