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Klim vzw, een sociale onderneming ondersteund door CM Vlaams-Brabant & Brussel,  
is een vergunde zorgaanbieder die personen met een verstandelijke beperking, al dan niet inwonend, 
een warme en veilige plek biedt om te wonen en te werken.  
 
Wij voorzien zinvolle daginvulling, dag- en nachtopvang en verzorging van volwassen personen met 
een matig, ernstig tot diep verstandelijke beperking in huis ‘Michielsheem’ in Dilbeek en huis ‘De 
Klink’ in Diegem. 
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste:  
 

Financieel & Administratief Coördinator 
 

 
Je opdracht: 
Samen met je collega’s van het beleidsteam ontwikkel je de strategische visie van de organisatie en 
bepaal je het financieel en operationeel beleid. Samen met hen sta je ook in voor het realiseren van 
een toekomstgerichte werking van Klim vzw.  
Zelf coördineer je de implementatie, optimalisatie en opvolging van het financieel, administratief en 
IT-beleid van Klim vzw en stuur je een team aan van 10 personen.  
Je rapporteert aan de algemeen directeur. 
 

Je belangrijkste taken: 
- Je coördineert de administratieve en financiële processen in de organisatie, inclusief de 

personeelsadministratie, en fungeert hierbij als aanspreekpunt voor het beleidsteam en het 
bestuur. 

- Je draagt zorg voor het IT-beleid, houdt toezicht op de uitbesteding en de externe partners en zet 
in op de digitalisering van diverse ondersteunende processen. 

- Je draagt zorg voor de financiële en bedrijfseconomische informatieverstrekking naar het beleid, 
de bestuursorganen en de paritaire organen. 

- Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe financiering van de activiteiten, inclusief de 
subsidiëring vanuit de Vlaamse Overheid (VAPH) en alternatieve (project-) financiering. 

- Je bent verantwoordelijk voor het budgetproces en zorgt voor een strikte opvolging. 
- Je staat in voor de werkorganisatie en permanentie van de financieel-administratieve diensten 

en je werkt een motiverend medewerkersbeleid uit voor de diensten die je aanstuurt. 
- Je vertegenwoordigt Klim in interne en externe overlegorganen en bouwt een relevant netwerk 

uit.  
- Je bent het aanspreekpunt voor de commissaris-revisor, banken, verzekeringen, enz. 

 

Je profiel: 
- Je beschikt over een masterdiploma in een economische richting of gelijkwaardig door ervaring. 
- Je hebt affiniteit met en/of ervaring & kennis in het financieel/ bedrijfseconomisch aansturen van 

een sociale onderneming. 
- Kennis van en ervaring met de financiering in de sector voor personen met een beperking is een 

belangrijk pluspunt.  
- Je hebt een goede kennis van boekhouding en rapportage/analyse technieken en een goede 

kennis van MS-office en boekhoudsoftware. 
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- Je bent een teamspeler die graag samen resultaten behaalt. 
- Je bent analytisch sterk, je kan zelfstandig werken, je bent een goede communicator en je bent 

flexibel.  
- Je kunt je vinden in de missie en visie van de voorziening, zoals beschreven op onze website.  
- Je hebt een basiskennis Frans en Engels. 
- Je beschikt over een rijbewijs B. 

 

Wij bieden: 
- Een uitdagende en gevarieerde functie met een ruime verantwoordelijkheid in een sterk 

veranderend zorglandschap. 
- Een contract van onbepaalde duur, jobtijd in overleg te bepalen.  
- Een marktconform loon op basis van opleiding en ervaring. 
- Standplaats in Diegem of Dilbeek, met mogelijkheid voor deeltijds thuiswerk. 

 
 

Interesse? 
Solliciteer voor 28 februari 2023 voor deze functie.  
 
Met uw sollicitatiegegevens en/of vragen kan u terecht bij: 
 

Katharina Casteur    Iris Janssens 
Algemeen directeur    Gedelegeerd Bestuurder 
Katharina.casteur@klim-vzw.be  Iris.janssens@cm.be 
 
Correspondentieadres:  
Klim vzw       
Groenstraat 25 
1831 Diegem 
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