VACATURE FINANCIEEL EN BUSINESSVERANTWOORDELIJKE
TWI is een maatwerkbedrijf gelegen in Brussel en biedt werk aan 175 mensen, waarvan 150 met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij geven hen alle kansen om zich te realiseren in hun werk en
hun competenties verder te ontwikkelen.
Wij bieden een gevarieerd gamma van diensten aan, steeds op maat van onze klanten én onze
medewerkers. Wij werken hoofdzakelijk in onderaanneming voor bedrijven en dit zowel in onze
eigen ateliers als op verplaatsing bij de klant.

Om gestalte te geven aan het financieel beleid van TWI, zijn wij op zoek naar een

FINANCIEEL EN BUSINESSVERANTWOORDELIJKE
Jouw profiel:
 Je hebt een master diploma, bij voorkeur in een financieel-economische richting en/of
een jarenlange relevante ervaring
 Je hebt een stevig uitgebouwde expertise op vlak van financiële en administratieve
processen die jou in staat stelt mee het algemeen en commercieel beleid te bepalen
van TWI
 Je bent tweetalig Nederlands-Frans
 Je bent gedreven, zeer gestructureerd, gecombineerd met een zekere commerciële
flair

Jouw takenpakket :
 Als lid van het managementteam bied je ondersteuning aan de unit-verantwoordelijken en de
directeur door het ontwikkelen van financiële modellen, opstellen van financiële kengetallen en
objectieven en opzetten van een transparante voor- en nacalculatie







Je staat in voor de opmaak en opvolging van exploitatie- en investeringsbudgetten.
Je geeft mee gestalte aan het commercieel beleid van TWI
Je stuurt de financiële dienst aan. Je zorgt voor een efficiënte facturatie en opvolging
Je hebt oog voor financiële opportuniteiten, m.i.b. van de subsidiemogelijkheden
Je staat in voor het administratief en facilitair beheer

Ons aanbod:
 Een boeiende, ondernemende en gevarieerde functie in een mensgeoriënteerde organisatie
 Voltijds contract van onbepaalde duur, competitieve arbeids- en loonvoorwaarden met
extralegale voordelen

Solliciteren: Bezorg je motivatiebrief en CV aan Bert Vanoost, HR- en activeringsverantwoordelijke,
Linthoutbosstraat 37, 1200 Brussel of via mail naar bert.vanoost@twi.brussels .
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