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FUNCTIEBESCHRIJVING 

1. Functiegegevens 

Functietitel:                             FINANCIEEL CONSULENT 

Niveau B Rang Bx Hoofddeskundige B4-B5 

Functiefamilie: Technische experten Functienummer: S00011 

2. Doel van de functie 

Bijstand verlenen aan de directie Recreatiedomeinen en recreatiedomeinen die deel uitmaken van de directie 
zodat alle budgettaire, financiële en boekhoudkundige aspecten die inherent zijn aan de uitvoering van hun 
opdrachten vlot en correct verlopen. 

3. Plaats in de organisatie 

Directie Sport en Recreatiedomeinen 

S00 - Directie (Sport & Recreatiedomeinen) 

De eerste evaluator is de coördinator-expert. 

Dit is geen leidinggevende functie. 

4. Basisresultaten van de functie 

1. Coördineren van de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de beleids- en beheerscyclus 
zodat die in de recreatiedomeinen efficiënt kunnen verlopen. Taken:  
- Faciliteren van de activiteiten rond BBC in de directie en interne afspraken maken daarrond 

- Fungeren als contactpersoon voor het departement Financiën 

- Controleren van de wekelijkse bestellingen en deze al dan niet goedkeuren (controleren op 

wetmatigheden, naleven procedures, BTW verplichtingen, enz.) 

- Aansturen van de decentrale financiële medewerkers 

- Opleidingen geven aan de decentrale financiële medewerkers (nieuwkomers opleiden, software 

upgrades toelichten, nieuwe afspraken toelichten, enz.) 

- Oplossingen bieden ingeval van problemen en vragen 

- Controleren van de financiën 

2. Instaan voor de opmaak van het budget en van budgetwijzigingen zodat de recreatiedomeinen 
beschikken over de nodige financiële middelen om de doelstellingen die zij conform het MJP behartigen 
kunnen uitvoeren. Taken:  
- Instaan voor de voorstellen tot budgetopmaak en budgetwijzigingen op niveau directie. 
- Ondersteunen van de recreatiedomeinen bij het formuleren van voorstellen tot budgetopmaak en 

budgetwijzigingen. 
- Opstellen en bijsturen van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties in samenspraak met de 

directie en de diensthoofden. 
- Maken van indicatoren voor de prioritaire beleidsdoelstellingen in samenspraak met de directie en 

de diensthoofden 

- Opmaken van de doelstellingenrealisatienota in samenspraak met de directie en de diensthoofden 

3. Vervullen van de rol van directiemedewerker van de directie. Taken: 
- Aanspreekpunt zijn voor de dienst budget en boekhouding. 
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- Erover waken dat de nodige informatie de diensthoofden, de directiecel en de financieel beheerder 
bereikt. 

- Samenwerken met de decentrale financiële medewerkers van de directie. 
- Aanleveren van financiële informatie en toelichting aan externen (Rekenhof, ABB, hogere 

overheden, enz.) 
- Verlenen van financiële adviezen  
- Maken van diverse financiële berekeningen en ad hoc-rapporteringen 
- Schriftelijk en mondeling rapporteren aan diverse doelgroepen over financiële onderwerpen 

waarmee de directie te maken heeft. 

4. Verzorgen van de boekhoudkundige verrichtingen op het niveau van directie en bijstand errond aan de 
recreatiedomeinen zodat de boekhouding van de directie voldoet aan de wettelijke verplichtingen en de 
diensten aan hun verplichtingen op het vlak van boekhouding kunnen voldoen. Taken: 
- Verzorgen van de boekhoudkundige verrichtingen op het niveau van de directie. 
- Ondersteunen van de recreatiedomeinen bij de boekhoudkundige verrichtingen. 
- Aangesteld als 2e kasrekenplichtige voor alle domeinen. 

- Voeren van de boekhouding van de directie en de kleine domeinen (bestellingen, behandelen 
aankoopfacturen, opmaak verkoopfacturen, enz.). 

- Coördineren van de jaarlijkse voorraadlijsten (golfshop en pop-up-café) 

- Opmaken van kostenstaten van de verschillende cafetaria’s op de domeinen ter berekening van de 

roerende voorheffing 

- Opvolgen van het reservatiesysteem “Recreatex” 

5. Fungeren als een kennisbaken en informatiepunt inzake financiën en zo de diensten ondersteunen. 
Taken: 
- Procedures opstellen voor financieel beheer (kasgeld, kassabeheer, rapportering, enz.) 

- Adviseren over het gebruik van de correcte budgetcodes 

- Het nodige doen om op de hoogte te blijven op het gebied van financiën 

- Uitdenken en opstellen van interne controlesystemen (meetindicatoren, instellingen kassasoftware, 
enz.) 

5. Nodige competenties 

5.1. Vijf kerncompetenties 

Band met de werkgever Je functioneert zoals de werkgever dat verwacht en sluit je aan bij zijn missie, filosofie, 
engagement, sociale en ethische normen. 

cluster Houding aannemen 

Klantgericht zijn Je probeert op elk moment de behoeften, gevoeligheden en wensen van de interne en 
externe klant in te schatten. Je stemt je denken en handelen daarop af. 

cluster Omgaan met mensen 

Verantwoordelijkheidsgevoel Je neemt steeds de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en geeft hierin het goede 
voorbeeld. 

cluster Houding aannemen 

Creativiteit Je komt met vernieuwende en bruikbare oplossingen voor problemen of kansen in je functie. 
cluster Denken 

Welzijn, milieu, duurzaamheid Je houdt je aan de voorschriften rond welzijn op het werk, interne milieuzorg en 
duurzaamheid en je helpt mee om het WMD-beleid en de WMD-doelstellingen te realiseren. 

cluster Houding aannemen 

5.2. Tien functiespecifieke competenties 

Competenties gebonden aan de functiefamilie ‘technische experten’ 

Inzetten van vakkennis Je gebruikt gedetailleerde kennis en deskundigheid bij je taken en je neemt vlot nieuwe 
vakinformatie in je op. 

cluster Uitvoeren 

Knelpunten ontleden Als je met een knelpunt te maken krijgt, bestudeer je dat eerst nauwkeurig om het op te 
lossen en in de toekomst te vermijden. 

cluster Denken 

Kritisch benaderen Je controleert kennis en informatie altijd op betrouwbaarheid en bruikbaarheid. 
cluster Denken 
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Zin voor kwaliteit Je streeft naar de hoogste nauwkeurigheid en kwaliteit bij de uitvoering van je opdrachten. 
cluster Uitvoeren 

Initiatief nemen Je ziet regelmatig mogelijkheden om je functie beter in te vullen en je wacht niet om die 
kansen met beide handen aan te nemen. 

cluster Organiseren 

De vijf extra competenties zijn: 

Samenwerken Je bent in staat om als volwaardig lid van een team te functioneren en je draagt effectief bij 
aan een gezamenlijk resultaat. 

cluster Omgaan met mensen 

Resultaatgericht werken Je bent gericht op het bereiken van doelen en resultaten volgens de gemaakte afspraken en 
binnen de afgesproken tijd. 

cluster Uitvoeren 

Zelforganisatie Je kan je eigen taakuitvoering zodanig organiseren dat je de afgesproken resultaten op tijd 
en kwaliteitsvol behaalt. 

cluster Organiseren 

Zelfstandig handelen Je kan problemen aanpakken en taken tot een goed einde brengen met weinig of geen hulp 
van anderen. 

cluster Organiseren 

Plannen Je kan goed acties bedenken en hun volgorde van uitvoering bepalen om een bepaald doel 
binnen een bepaalde tijdsduur te halen. 

cluster Organiseren 

5.3. Technische competenties 

Generiek boekhoudpakket grondig Voor indiensttreding 

Excell gevorderd Voor indiensttreding 

Mercurius specialist Na indiensttreding 

Outlook basis Voor indiensttreding 

Word basis Voor indiensttreding 

6. Vereiste specifieke kennis en vaardigheden 

Je bent in staat autonoom een boekhouding te voeren 

Je hebt inzicht in de BBC - cyclus 

Je verwerkt en beheert informatie op optimale wijze 

Noties van wetgeving overheidsopdrachten en fiscale regelgeving. 

Je hebt inzicht in het financieel beheer van de diverse openbare besturen en overheidsbudgettering. 

Je bent bereid om avond- en weekendwerk te verrichten. 

7. Functiespecifieke selectievoorwaarden 

7.1. Voorwaarden voor kandidaten via aanwerving:  

1. Diplomavoorwaarde: Bachelor 

2. Ervaringsvoorwaarde: 4 jaar nuttige ervaring als boekhouder of financieel 
consulent 

7.2. Voorwaarden voor kandidaten via bevordering: 
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1. Diplomavoorwaarde: Geen diplomavoorwaarde 

2. Ervaringsvoorwaarde: Zelfde ervaringsvoorwaarde als bij aanwerving 

7.3. Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit: 

1. Diplomavoorwaarde: Geen diplomavoorwaarde 

2. Ervaringsvoorwaarde: Zelfde ervaringsvoorwaarde als bij aanwerving 

8. Functiewaardering 

Autonome beslissingsbevoegdheid: zeer hoog: eigen werkplanning en werkmethodes. Goedkeuring door de 
leidinggevenden van de recreatiedomeinen binnen de directie Recreatiedomeinen en door de coördinator-
expert. 

Verantwoordelijkheid: budget- en boekhoudkundige verantwoordelijkheid. Verantwoordelijk voor een correcte en 
tijdige afwerking van de eigen taken zodat het werk van volgende personeelsleden in de schakel vlot kan 
verlopen. 

Interne en externe contacten: externe contacten (andere openbare diensten, leveranciers, schuldenaren, 
revisoren,…) en interne contacten (directiemedewerkers, andere provinciale diensten, leidinggevenden,…) 

9. Datum opmaak: 15/10/2019 Datum waardering: 28/10/2019 

10. Datum goedkeuring: 7/11/2019 Goedkeuring vanwege de deputatie 

 


