
 

 
Teamverantwoordelijke Financiën (m/v/x) 

Ben jij een geboren leider en wil je mee vorm geven aan de strategische en operationele doelstellingen van 

de dienst Financiën? Wil je input leveren voor beleidsbeslissingen en deze met je team uitwerken? Heb je 

affiniteit met changemanagement en financiële technieken? Lees dan snel verder! 

 Functie  

Vanuit een leidinggevende positie sta je in voor de realisatie van de strategische en operationele 

doelstellingen van de dienst Financiën. Je organiseert de dagelijkse activiteiten van het team en 

optimaliseert processen, structuren en rollen om een efficiënte werking te garanderen. Je volgt de kwaliteit 

van de dienstverlening op en staat in voor de interne en externe communicatie. Daarnaast lever je input voor 

beleidsbeslissingen.  
 

Jouw belangrijkste uitdagingen:  

• Je ondersteunt en motiveert een stimulerend werkklimaat voor je team. 

• Je garandeert de kwaliteit van de dienstverlening binnen jouw team. 

• Je hebt aandacht voor evoluties die een impact kunnen hebben op de dienst en optimaliseert de 

processen binnen je team. 

• Je draagt bij tot het beleid en coördineert de geleverde input van je teamleden. 

 Profiel  

• Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig. 

• Je hebt affiniteit met financiële technieken en change-, project- en procesmanagement.   

• Je geeft leiding op een inspirerende en motiverende wijze met aandacht voor talentontwikkeling.  

• Je bent klantgericht en gaat om met interne en externe klanten op een transparante, integere en 

objectieve manier.  

 Aanbod  

• Een gevarieerde functie in een organisatie die aandacht heeft voor een gezonde en veilige 

werkomgeving met ontwikkelingskansen voor iedereen. 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur. 

• Weddeschaal A1a-A3a (brutowedde tussen 2928,63 €/maand en 4852,74 €/maand), afhankelijk van 

aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring).   

 Selectieprocedure  
 

• Solliciteren kan tot en met 1 mei 2019 met een recent cv en een kopie van je masterdiploma. 

• Thuisopdracht op 40 punten: van 7 mei 2019 tot en met 16 mei 2019. 

• Assessment: tussen 3 juni 2019 en 14 juni 2019. 

• Mondeling gedeelte (presentatie en interview) op 60 punten: 24 juni 2019 (indien veel kandidaten 

tevens op 27 juni 2019). 

 

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Sara Temmerman, via 053 72 32 50 

of personeelsdienst.selecties@aalst.be.  

Voor meer inlichtingen over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met Jo Van Hoefs, diensthoofd 

Financiën, via Jo.VanHoefs@Aalst.be.  

  

mailto:personeelsdienst.selecties@aalst.be
mailto:personeelsdienst.selecties@aalst.be
mailto:Jo.VanHoefs@Aalst.be
mailto:Jo.VanHoefs@Aalst.be


 

 

Selectieprocedure Teamverantwoordelijke Financiën 

Informatiebundel aanwervingsprocedure  

De selectieprocedure bestaat uit drie eliminerende onderdelen:  

1. Een schriftelijk gedeelte (thuisopdracht) op 40 punten 

2. Een assessment (eliminerend) 

3. Een mondeling gedeelte (presentatie + interview) op 60 punten 

Elk gedeelte is eliminerend. Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat 60% van de punten behalen op het schriftelijk 

gedeelte, geschikt bevonden worden op het assessment en 60% van de punten behalen op het mondeling gedeelte 

en 60% behalen op het geheel van de selectieproef.  

 

 

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met de dienst P&O, team Selectie 

en loopbaanontwikkeling, Werf 9, 9300 Aalst. Telefoon: 053 72 32 50 

e-mail: personeelsdienst.selecties@aalst.be    

 

 

 

 

  

• Uiterste inschrijvingsdatum

• Recent cv én masterdiploma bezorgen via website www.aalst.be 

1 mei 2019 

• Schriftelijk gedeelte (thuisopdracht)

• Op 40 punten

• Eliminerend: slaaggrens 60%

Tussen 7 mei 2019 en 16 mei 2019

• Assessment

• Eliminerend: geschikt/niet geschikt

Tussen 3 juni 2019 en 14 juni 2019

• Mondeling gedeelte (presentatie + interview)

• Op 60 punten

• Eliminerend: slaaggrens 60%

24 juni 2019 (indien veel kandidaten tevens op 27 juni 2019)
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Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden 

 

1. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt 

getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan één 

maand; 

2. De burgerlijke en politieke rechten genieten; 

3. Belg zijn of burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat; 

4. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het 

welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; 

5. Voldoen aan de vereiste over de talenkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik in bestuurszaken, 

gecoördineerd op 18 juli 1966; 

6. In het bezit zijn van een masterdiploma (of gelijkwaardig).  

Hoe solliciteren? 

Solliciteren kan via de website van de stad Aalst tot en met 1 mei 2019 met een cv en een kopie van het 

masterdiploma (of gelijkwaardig). De ontvangst van uw kandidatuur zal bevestigd worden.  

 

  



 

 

Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke Financiën 
 

Functiedetails 

FUNCTIETITEL: Teamverantwoordelijke Financiën 

DIENST: Financiën 

RAPPORTEERT AAN: Diensthoofd Financiën  

GEEFT LEIDING AAN: Een administratief team 

BUDGET-VERANTWOORDELIJKHEID: Ja 

STATUUT: Contractueel 

NIVEAU: A 

WEDDENSCHAAL: A1a-A3a 
 

Beschrijving 

■ DOELSTELLING VAN DE DIENST 

De dienst financiën is een ondersteunende dienst zowel voor de stads- en OCMW diensten 
(intern) als voor de burger en bedrijven (extern) en bestaat uit 34 VTE. 

 

De dienst financiën werkt mee aan de realisatie van één van de doelstellingen, nl. een 
modeldienstverlener zijn voor de bevolking: efficiënt, bereikbaar en performant.   

 
De dienst staat o.m. in voor: 

• het opstellen van het voorontwerp van de beleidsrapporten in samenwerking met het 

managementteam en de stads- en OCMW-diensten; 

• het voeren van de boekhouding met inbegrip van de voorafgaande krediet- en 
wetmatigheidscontrole en de opmaak van de jaarrekening. Hierbij wordt gewerkt 

volgens de maatregelen en procedures die opgenomen zijn in het 
organisatiebeheersingssysteem; 

• het debiteurenbeheer bestaande uit de invordering van fiscale en niet-fiscale 

vorderingen met alle rechtsmiddelen waarover de financieel directeur kan beschikken; 

• het thesauriebeheer met in acht name van de desbetreffende bepalingen van het 

organisatiebeheersingssysteem; 

• het verzorgen van financiële analyses en financiële beleidsadvisering en de 

opvolgingsrapportering over het debiteurenbeheer, thesauriebeheer en de 

voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole. 
  

 

  



 

 

■ DOEL VAN DE FUNCTIE  

Vanuit een leidinggevende positie sta je in voor de realisatie van de strategische en operationele 

doelstellingen van de dienst. Je organiseert de dagelijkse activiteiten van het team en 
optimaliseert processen, structuren en rollen om een efficiënte werking te garanderen. Je volgt 

de kwaliteit van de dienstverlening op en staat in voor de interne en externe communicatie. 
Daarnaast lever je input voor beleidsbeslissingen.   

 

■ RESULTAATSGEBIEDEN 

1. RESULTAATSGEBIED : Leiderschap 

Scheppen en als rolmodel ondersteunen van een motiverend en stimulerend werkklimaat in 
de dienst en actief promoten van eigenaarschap. 
KERNTAKEN: 

■ Stimuleren en opvolgen van het leerproces van de medewerkers 

■ Begeleiden en coachen van medewerkers 

■ Voeren van plannings-, functionerings-, opvolgings- en evaluatiegesprekken 
 

2. RESULTAATSGEBIED : Dienstverlening  
Bepalen en opvolgen van de kwaliteit van de dienstverlening binnen het team om het niveau 

van dienstverlening binnen het team te garanderen. 
KERNTAKEN: 

■ Bewaken en actief bijdragen tot een uniforme, klantvriendelijke en kwalitatieve dienstverlening 

binnen het team volgens vastgelegde termijnen en intern opgestelde richtlijnen. 

■ Snel en accuraat reageren op vragen, klachten, (complexere) dossiers, met het oog op een efficiënte 

en klantgerichte dienstverlening met een zo kort mogelijke doorlooptijd. 

■ Stimuleren van, coördineren en/of actief participeren aan de samenwerking binnen en tussen 

diverse clusters, diensten, de leden van het college van burgemeester en schepenen, ... om zo 

mogelijke synergiën voor de interne klanten en de burger optimaal te benutten. 
 

3. RESULTAATSGEBIED : Communicatie  

Verzorgen van de interne en externe communicatie en contacten om via een vlotte 

doorstroom en uitwisseling van informatie de efficiëntie en de kwaliteit van de 
dienstverlening te verzekeren. 
KERNTAKEN: 

■ Verzekeren van een vlotte doorstroming van de relevante informatie binnen het team en de dienst. 

Vervullen van een interne brugfunctie tussen de andere teamverantwoordelijke, diensthoofd en de 

medewerkers. 

■ Uitbouwen van een professioneel netwerk. Plannen, coördineren en opvolgen van de externe 

communicatie. 

■ Coördineren van de samenwerking met interne en externe diensten. 

 
 

4. RESULTAATSGEBIED : Optimalisatie 

Instaan voor het opzetten, up-to-date houden en continu optimaliseren van processen, 
structuren, rollen en resources binnen de teams en de dienst. 
KERNTAKEN: 

■ Opstellen, communiceren en opvolgen van richtlijnen, procedures en kwaliteitsnormen. Opzetten 

van metingen, inzetten van systemen om data te vergaren die bv. de werkverdeling kunnen 

optimaliseren. 

■ Voorstellen, bespreken, begeleiden en evalueren van verbeteracties. Zorgen voor de toepassing van 

de vastgelegde werkprocedures. 

■ Actief aandacht hebben voor en inspelen op evoluties, zowel binnen als buiten de organisatie, die 

een impact kunnen hebben op de dienst. 
 



 

 

5. RESULTAATSGEBIED : Dagelijks beheer 
Instaan voor het operationele dagdagelijkse beheer van de activiteiten van het team 

teneinde een efficiënte werking te garanderen.  
KERNTAKEN: 

■ Plannen, coördineren, opvolgen en bijsturen van een efficiënte werkverdeling. Structureren van het 

werk zodat de deadlines gerespecteerd worden. 

■ Verwerken van informatie in systemen en onderhouden van de rapportering teneinde correcte 

informatie te kunnen verschaffen en een goede opvolging te verzekeren. 

■ In kaart brengen van bestaande processen en nemen van initiatief voor een meer efficiënte en 

effectieve proceswerking. Voorstellen, begeleiden en evalueren van interne controleprocedures, 

kwaliteitsprojecten en verdere standaardisering van processen met het oog op het realiseren van de 

doelstellingen van de dienst en het team. 
 

6. RESULTAATSGEBIED : Beleidsadvisering 

Vanuit de praktijk en het zicht op tendensen input leveren voor het beleid en de 
organisatiestrategie om bij te dragen tot een beleid dat in lijn ligt met de kerntaken en 

doelstellingen van de organisatie. 
KERNTAKEN: 

■ Rapporteren over voortgang en resultaten, signaleren van knelpunten en verbeteracties lanceren 

met het oog op een ‘evidence based’ evaluatie van de eigen werking. 

■ Opvolgen van de evoluties binnen het expertisegebied  (technisch/reglementair/inhoudelijk) en 

ervoor zorgen dat de eventuele veranderingen in reglementeringen en/of beleidsbeslissingen in 

praktische procedures omgezet worden met het oog op de realisatie van een kwalitatieve, 

professionele en uniforme dienstverlening. 

■ In overleg met het diensthoofd het voorbereiden en opvolgen van het toegekende budget voor 

investeringen en exploitatie (binnen de beheers- en beleidscyclus) met het oog op een verantwoorde 

inzet van beschikbare middelen. 
 

■ RELATIES 

Intern: alle stads- en OCMW diensten 

Extern: ABB, werkgroep financiën centrumsteden, VVSG, andere steden en gemeenten, AGB, banken, 
ASZ, hulpverleningszone Zuid-Oost, …  

■ VAKKENNIS 

VERWORVEN KENNIS : Algemeen- en changemanagement, basiskennis financiële technieken, 

project- en procesmanagement 

 
TE VERWERVEN KENNIS : Beleids-en beheerscyclus, basiskennis overheidsopdrachten, 

werking groep Aalst (stad Aalst, OCMW Aalst, AGSA, sportAG, VZW Bea, Politie Aalst, 

Hulpverleningszone Aalst, ASZ), Decreet Lokaal Bestuur 
  

 

 

 

De functiebeschrijving beschrijft het doel en de toegevoegde waarde van de functie aan de organisatie en hoe deze functie bijdraagt 

tot het realiseren van de strategische organisatiedoelstellingen, zoals omschreven in het meerjarenplan. 

De beschrijving van de resultaatgebieden heeft geenszins de intentie om volledig te zijn en is onderhevig aan relevante wijzigingen 

binnen de werking van de betrokken dienst of team met het oog op het behalen van de vooropgestelde doelstellingen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Competentieprofiel  

Informatie integreren 

Leggen van verbanden tussen verschillende gegevens, genereren van alternatieven en trekken van 

sluitende conclusies. 

Legt verbanden tussen zaken die de context van de 

eigen functie overstijgen 

Integreert informatie uit verschillende bronnen op 

een juiste manier 
 

Bedenkt meerdere alternatieven om de objectieven 

te bereiken 

Is gericht op het zoeken naar meerdere alternatieven 

om een situatie aan te pakken 
 

Werkt verschillende alternatieven uit tot een 

waardevolle conclusie 

Komt tot een correcte conclusie op basis van 

verschillende alternatieven 
 

 

Organiseren 

Proactief stellen van objectieven, nauwgezet uittekenen van actieplannen en daarbij de juiste middelen 

inschakelen, binnen de beschikbare tijd. 

Vertalen van een strategische, tactische of 

operationele beleidslijn in concreet meetbare 

objectieven. 

Correct inschatten van mogelijke toekomstige 

obstakels en in functie daarvan de juiste acties 

ondernemen. 
 

Uitwerken van efficiënte actieplannen in logische 

stappen, binnen de beschikbare tijd en in functie van 

de prioriteiten; daarbij de vereiste middelen (mensen, 

budget, logistiek) juist inzetten. 

 

 

 

Beslissen 

Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties ondernemen om de 

beslissingen uit te voeren. 

Nemen van de juiste beslissing op basis van 

(on)volledige informatie, rekening houdend met de 

voor- en nadelen ervan en met de diverse opties die 

er zijn. 

Ondernemen van acties, vertrekkende van een 

beslissing en gericht op het realiseren van 

doelstellingen. 

 

 

Medewerkers motiveren 

Erkennen van de kwaliteiten van de medewerkers, hen stimuleren in het nemen van initiatieven door hen 

verantwoordelijkheden toe te kennen en de eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen. 

Erkennen wat medewerkers goed gedaan hebben 

en hen waarderen voor hun inzet. 

Stimuleren van medewerkers in het nemen van 

initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te 

vertrouwen op basis van inzicht in hun kunnen en de 

beschikbare middelen. 
 

Aanpassen van de eigen leiderschapsstijl aan 

medewerkers om op die manier het goed 

functioneren te bevorderen. 

 

 

 



 

 

Servicegericht handelen 

Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een 

persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden. 

Op de eerste plaats stellen van de klanten/burgers 

en tegemoet komen aan hun noden door een snelle 

en persoonlijke service te leveren en hun klachten 

ernstig te nemen. 

Begeleiden v. klanten/burgers naar de meest 

opportune oplossing in functie v. hun noden, door 

op een transparante, integere en objectieve manier 

advies te geven. 
 

Onderhouden van constructieve contacten met de 

klanten/burgers waardoor een uitwisseling van 

informatie en/of diensten kan worden gegarandeerd. 

 

 

 

Samenwerken 

Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de 

oplossing van conflicten tussen collega's. 

Deelt zijn/haar opvattingen en ideeën met de rest 

van het team 

Spoort collega's aan om informatie en opinies uit te 

wisselen 
 

Neemt de nodige initiatieven die de groepsgeest 

bevorderen 

Bevordert de groepsgeest door zelf actief samen te 

werken en te communiceren 
 

Zoekt bij spanningen of conflicten met een collega 

actief naar consensus 

Onderneemt doelgerichte stappen om conflicten 

met collega's te voorkomen 
 

 

Objectieven behalen 

Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich 

nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 

Reageert doeltreffend op opportuniteiten Onderneemt acties die tot resultaat leiden 
 

Genereert resultaten door doelgericht te handelen Bereikt de doelstellingen binnen de vooropgestelde 

tijdslimiet 
 

Stelt zich aansprakelijk voor de inhoudelijke 

correctheid van de voorgestelde oplossingen 

Neemt verantwoordelijkheid voor de juistheid van de 

gebruikte methodes en technieken in zijn/haar 

departement/afdeling 
 

 

Zichzelf ontwikkelen 

De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities 

door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en 

kennis eigen te maken. 

Actief plannen en beheren van de eigen groei in 

functie van mogelijkheden, interesses en ambities. 

Kritisch in vraag stellen van het eigen functioneren.  

 

Zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en 

kennis eigen maken in functie van de professionele 

noden of groei, leren uit fouten. 

 

 

 



 

 

Kwaliteitsvol werken 

Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven, hoge kwaliteit na te 

streven en door te blijven doorzetten, ook in moeilijke situaties. 

Verwerpt resultaten die niet voldoen aan de 

vooropgestelde kwaliteitsstandaarden 

Controleert het eigen werk op fouten 

 

Doet aan kwaliteitsbewaking voor de geleverde 

producten/diensten 

Geeft niet op vooraleer hij/zij zijn/haar taken tot een 

goed einde heeft gebracht 
 

Zet door wanneer hij/zij wordt geconfronteerd met 

hindernissen of frustratie 

Blijft doelgericht handelen, ook onder druk van de 

omstandigheden 
 

 

 


