
 

 

VACATURE  

ZAKELIJK VERANTWOORDELIJKE 

Het Huis van het Nederlands Brussel is het centrale aanspreekpunt voor Nederlands leren in Brussel.  

Het Huis is het centrum voor testen, advies en inschrijving in cursussen Nederlands. Jaarlijks oriënteert 

het Huis meer dan 18.000 volwassenen naar een leer-of oefentraject Nederlands.  

Het Huis beheert een gebouwensite als lesplek voor het volwassenonderwijs en als ontmoetingsplek voor 

Brusselse organisaties en hun publiek. 

We werken rond Nederlands in de stad, met en in heel Brussel. We ondersteunen meer dan 200 

organisaties, scholen, opleidingen en bedrijven met trajecten en activiteiten voor hun medewer kers of 

hun publiek.  

Met 80 medewerkers, meer dan 60 vrijwilligers en samen met 15 partnerorganisaties vervult  het Huis van 

het Nederlands Brussel opdrachten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de 

Brusselse overheid.  

  

Het Huis van het Nederlands Brussel zoekt een zakelijk verantwoordelijke voor het beleid en beheer 

van financiën, infrastructuur en ICT  

 voor onbepaalde duur  

 in een deeltijds contract (80%), met perspectief op voltijdse (100%) tewerkstelling 

JOUW ROL 

 Samen met de algemeen directeur stippel je een zakelijk beleid uit dat de inhoudelijke strategische 

keuzes ondersteunt en versterkt. 

 Je staat in voor een gezond beheer van de financiën, de infrastructuur en de ICT van de organisatie. 

 Je zet samen met de projectleider digitalisering en innovatie vernieuwingstrajecten op. 

 Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur en bent lid van het team van leidinggevenden. 

 Je geeft leiding aan de zakelijk-ondersteunende diensten (7 medewerkers), georganiseerd in  een cel 

financiën (2p.), een cel infrastructuur (3p.) en een cel IT/digitalisering (2p.). 

JOUW OPDRACHT 

 Je organiseert het beheer van financiële middelen. 

 Je maakt de meerjarenbegroting en jaarrekening op, en controleert die. 

 Je bezorgt financiële rapportages aan het bestuur en publieke opdrachtgevers. 

 Je geeft zakelijk advies en ondersteuning aan teamcoördinatoren en projectverantwoordelijken. 

 Je neemt het beheersmanagement van de publieke gebouwensite op. 

 Je leidt en begeleidt de zakelijk-ondersteunende diensten. 

 Je beheert contracten en aanbestedingsprocessen. 



JOUW PROFIEL 

• Je hebt minstens drie jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

• Je hebt een ruime financiële kennis en ervaring in het opmaken en opvolgen van begrotingen en 
jaarrekeningen.

• Je bent besluitvaardig en hanteert een actiegerichte aanpak.

• Je haalt het beste uit aanbestedingen en subsidiedossiers.

• Je weet draagvlak te creëren, werkt participatief en formuleert constructieve feedback.

• Je bent waardengedreven in het leidinggeven en reflecteert over jobinhoud en competenties.

• Verandermanagement kent voor jou geen geheimen.

• Je vindt je weg naar de nodige juridische kennis en advies.

• Je communiceert vlot en je spreekt en schrijft goed in het Nederlands .

Het Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook bij zijn medewerkers. Jouw talent is 

belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, levensfilosofie, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap. 

Heb je door je handicap aanpassingen nodig bij een of meer selectiefases? Contacteer ons, dan zoeken 

wij een oplossing. 

WAT BIEDT HET HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL JOU? 

 Werken in een enthousiast en divers team in het hart van Brussel.

 Een deeltijds contract (80%) van onbepaalde duur met een conforme verloning binnen de sector

(329.01) en extra-legale voordelen

 gratis openbaar vervoer of fietsvergoeding

 maaltijdcheques

 laptop, gsm-toestel en abonnement

 Flexibiliteit in werktijd en telewerk mogelijk, ook na Covid.

Het Huis van het Nederlands Brussel stimuleert professionele ontwikkeling. 

MEER INFO 

Meer informatie over het Huis vind je op www.huisnederlandsbrussel.be. 

Heb je vragen over de job? Neem contact op met Kristien Verheyen, stafmedewerker personeel, via 

kristien.verheyen@huisnederlandsbrussel.be. 

SOLLICITEREN 

Heb je interesse? 

Stuur je motivatie en je cv uiterlijk op 14/03/2021 naar talent@huisnederlandsbrussel.be, ter 

attentie van Kristien Verheyen.  

Je kan rekenen op onze discretie. 

http://www.huisnederlandsbrussel.be/
mailto:talent@huisnederlandsbrussel.be

