
       
 

Financieel Manager 
 

Belgoprocess in Dessel staat in voor de verwerking en tussentijdse opslag van radioactief afval 

in België en de ontmanteling van stilgelegde nucleaire installaties en sanering van 

gecontamineerde gebouwen en terreinen. Dat gebeurt in verschillende verwerkingsinstallaties 

en opslagfaciliteiten in de Kempen en met hoogtechnologische middelen om de veiligheid te 

garanderen. 

 

Functie 

● Je bent verantwoordelijk voor het managen van de processen en hebt een centrale, 

leidinggevende rol in business controllers, contractbeheer, de analytische, algemene en 

overheidsboekhouding. Naast de jaarrekeningen sta je ook in voor het financieel 

management van het bedrijf met als doel de organisatie te versterken en de 

beleidsobjectieven te realiseren. 

● Je rapporteert aan de Directeur Algemene Diensten. 

● Je coacht en managet je team met als doel de individuele competenties en kwaliteiten 

te benutten en te ontwikkelen, de motivatie en de effectiviteit te garanderen om zo als 

dienst optimaal te functioneren. 

● Het oplossen, managen en opvolgen van complexe zaken op het werkdomein en 

adviseren van de organisatie met als doel de operationele doelstellingen te bereiken; 

● Proactief zoeken naar mogelijkheden met als doel de werking en de processen van het 

eigen team te optimaliseren. 

● Adviseren van de directie betreffende personeelsplan, werkingsbudget of 

meerjarenplan. 

● Opmaken van rapporteringen en analyses om de directie van voldoende informatie te 

voorzien. 

● Projecten opstarten en opvolgen van A tot Z. 

● Aansturen financiële dienst: analytische en algemene boekhouding en de 

overheidsboekhouding. 

● Nauw overleg met Niras. (de moedermaatschappij van Belgoprocess) 

● Centrale coördinerende rol in budgetopmaak in nauw overleg met contractmanagers, 

budgetverantwoordelijke en moedermaatschappij Niras. 

● Budgetopvolging en het indienen en opvolgen van budgetoverschrijdingen. 

● Maandelijkse, kwartaal en jaarafsluitingen. 

 



 

 

 

● Interne managementrapporteringen en rapportering aan FOD voor maandelijkse en 

kwartaalrapportering. 

● Jaarverslag en EFI-verslag mee voorbereiden. 

● Aangiftes BTW, IC en Vennootschapsbelasting. 

● Audit commissaris en audit Rekenhof begeleiden en opvolgen. 

● Opstellen en opvolgen van jaarlijks en meerjaarlijks budget en planning, in 

samenwerking met de CFO. 

 

 

Profiel: 

● Economische vorming universitair niveau, Master. (vb: TEW, Handelsingenieur, …) 

● 5 jaar ervaring of meer in een managementfunctie of een intern en extern coördinerende 

functie met diverse belangen. Je hebt kennis van diverse managementmodellen en – 

technieken en beschikt over uitgesproken leidinggevende capaciteiten. 

● Ervaring in een industriële omgeving, in een projectgedreven organisatie zijn een must. 

Ervaring in een overheidscontext strekt tot aanbeveling. 

● Je hebt ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen in al hun facetten  

waarbij je de nodige verbeteringen weet te detecteren en succesvol kan implementeren. 

● Je weet een goede samenwerking tot stand te brengen en te realiseren tussen de 

diverse cellen binnen en buiten de afdeling en/of het bedrijf. 

● Je streeft voortdurend naar het verbeteren van kwaliteit. Je draagt veiligheid hoog in 

het vaandel, werkt graag en vlot samen en je brengt je ideeën en voorstellen op een 

overtuigende manier naar voor. 

● Je hebt kennis van informatica pakketten (ms-office; word, excel, access, ERP pakket) 

en gebruikt deze vlot. 

● Talenkennis: Nederlands, Engels en een behoorlijke kennis van het Frans.  

● Je hebt een analytische geest, werkt resultaatgericht, precies en nauwgezet en bent 

kritisch ingesteld 

● Je bent een teamplayer met een positieve en stimulerende houding die richting en 

sturing kan geven aan mensen. Je bent in staat met je mensen een stabiele 

professionele relatie op te bouwen en kan hen motiveren. 

 

Aanbod: 

 

● Bij Belgoprocess kom je terecht in een vooruitstrevende organisatie die sociaal 

engagement en duurzaamheid belangrijk vindt. 

● Je werkt in een hoogtechnologische omgeving die internationaal een uitstekende 

reputatie heeft. 

● Uiteraard bieden wij hiervoor een mooi loon met veel extralegale voordelen. 

 

Zie jij jezelf uitblinken in deze functie? Stuur dan je gegevens naar KATZ, t.a.v. Johan Rombouts 

via katz@katz.be. Je kandidatuur wordt discreet behandeld en je kan rekenen op een persoonlijk 

antwoord. De vacature wordt exclusief opgevolgd door Katz. 


