
  

Woonzorgnet-Dijleland VZW groepeert vier woonzorgcentra: 
De Wingerd en Dijlehof in Leuven, Ter Meeren in Neerijse en Keyhof in Huldenberg. 

Het dienstenaanbod ondersteunt ouderen en hun netwerk 
bij het behoud of verbeteren van de kwaliteit van leven, wonen en welbevinden. 

Meer dan 450 collega’s geven dagelijks het beste van zichzelf in een sfeer van respect en hartelijkheid. 

Ter versterking van de centrale financiële dienst zoeken wij : 
 

Financial controller (voltijds) 

Functieomschrijving 

✓ Je staat in voor controle, rapportering en presentatie van de financiële resultaten.  
✓ Je maakt financiële analyses, forecasts en begrotingen.  
✓ Je verwerft expertise in ouderenzorg-financiering en zorgt voor optimalisatie van inkomsten.  
✓ Je beheert dagprijsdossiers en volgt de supplementen op. 
✓ Je staat in voor een financiële opvolging van bouwdossiers en subsidiedossiers. 
✓ Je bereidt mee aankoopdossiers voor conform wetgeving overheidsopdrachten.  
✓ Je werkt nauw samen met de boekhouding en ondersteunt het beleidsteam. 
✓ Je rapporteert aan de Financieel-Economisch Directeur.   

Vaktechnische competenties 

✓ Je bent in het bezit van een master-diploma in een economische richting.  
✓ Je kan vlot werken met informatica-toepassingen, in het bijzonder met Excel. 
✓ Je beschikt over een goede kennis van boekhouding. 
✓ Ervaring in controlling is een pluspunt. 

Gedragscompetenties  

✓ Je kan nauwkeuring en planmatig werken. 
✓ Je bent cijfermatig en beschikt over een sterk analytisch denkvermogen.  
✓ Je bent flexibel en dynamisch.  
✓ Je werkt zelfstandig, je bent besluitvaardig en hebt zin voor verantwoordelijkheid.  
✓ Je kan de juiste prioriteiten leggen : tijdige en correcte rapportering, deadlines, …  
✓ Je bent stressbestendig. 

 
Aanbod 

✓ Tewerkstelling in een innoverende, uitdagende en sociale organisatie 
✓ Contract onbepaalde duur;  jobtijd bespreekbaar  
✓ Onmiddellijke indiensttreding 
✓ Aantrekkelijke verloning en extra-legale voordelen (groepsverzekering, maaltijdcheques, 

fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer woon-werk, thuiswerk-mogelijkheden) 

✓ Plaats van tewerkstelling : WZC Ter Meeren, Wolfshaegen 186, 3040 Neerijse 
✓ Je bent bereid om je ad-hoc te verplaatsen naar andere vestigingen van onze organisatie. 

Interesse ? 
Mail je kandidatuurstelling naar Lut Vanaerschot, lut.vanaerschot@wznd.be, 016/28.47.90, ter attentie van 
Yannic Brandt, Financieel-Economisch Directeur 
Uiterste datum sollicitatie : 20 februari 2023 

http://woonzorgnet-dijleland.be/organisatiestructuur/
mailto:lut.vanaerschot@wznd.be

