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(Ref. 2018/1853)

Generalist en coach van een professioneel team 

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via www.auli.be
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SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Binnen deze uitdagende omgeving zijn we op zoek naar een:

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

leden (particulieren en bedrijven) en 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 

figuurlijk! 

Functie:

• Als manager boekhouding ben je eindverantwoordelijk voor de boekhoudkundige en betalingsprocessen. Samen met je team 
zorg je voor een efficiënte werking van de dienst boekhouding.

• Een goede organisatie, coördinatie en planning met de juiste prioriteiten van de verschillende activiteiten zijn essentieel. Je 
stuurt daarbij een team aan van een tiental personen dat dagelijks instaat voor de boekhouding, debiteuren en betalingen van 
meerdere vennootschappen.

• Je zorgt ervoor dat de input voor de maand- en kwartaalrapporteringen accuraat, tijdig en feilloos verloopt. 
• Als people- en teammanager motiveer en inspireer je jouw medewerkers in hun expertenrol, maturiteit en zelfredzaamheid. 

Je staat borg voor hun groei en de optimale inzet van hun competenties en vaardigheden.
• Als generalist ligt je focus op de implementatie van structuren en procedures. Je stimuleert de optimalisatie door een cultuur 

van openheid, vernieuwing en vooruitgang te installeren.
• Als specialist ben je vooral bezig met de coördinatie, het oplossen van technische vragen, het assisteren in het afwerken van 

jaarrekeningen, de contacten met het revisorenbureau en het adviseren van de financieel directeur aan wie je rapporteert.

Profiel:

• Je kan naast een hogere studie (bachelor of master) terugvallen op ervaring in een middelgrote onderneming (VAB telt 1.400 
medewerkers), waarvan minimaal 5 jaar in een hiërarchische leidinggevende functie. Daarbij heb je bewezen dat je een 
professioneel team kan creëren en ontwikkelen.

• Je communiceert op een vlotte en open manier met alle echelons.
• Je hebt een zeer ruime technische kennis en interesse om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen inzake 

wetgeving, vennootschapsboekhouding, btw, … 
• Je wordt gestimuleerd door veranderingstrajecten op te zetten. Je bent alert voor businessevoluties en de impact op de eigen 

werkconcepten en processen.

Aanbod: Een uitdagende functie in een dynamische werkomgeving, waar flexibiliteit en teamwerk primordiaal zijn. In ruil 
voor jouw inzet en talent kan je rekenen op een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen, een voortdurende opleiding en 
doorgroeimogelijkheden. 


