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Functietitel : administratief medewerker financiën en organisatie  
  
Datum : 06/08/2021 
  
Plaats in het organogram 
  
De administratief medewerker werkt onder gezag en rapporteert aan de directeur en de 
verantwoordelijke medewerker financiën en kent een samenwerking met de centrale en lokale 
medewerkers. 
 
Competenties 
  
Attitudes  
Klantgericht, resultaatsgericht en kwaliteitsgericht  
Initiatief nemen  
Analyseren  
Communiceren  
Stressbestendig 

  
Taakgericht  
Initiatief-nemend  
Ordelijk 
Gestructureerd 
Efficiënt 
nauwgezet 
  
Waardegebonden  
Betrouwbaar  
Discreet  
Neutraal  
 
Persoonsgebonden  
Flexibel  
Verantwoordelijk  
Zelfstandig  
Creatief  
Geduldig 
teamspeler 
  
Organisatorisch  
Probleemoplossingsgericht  
Organisatievermogend  
 
Interactief  
Samenwerkend  
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Communicatief  
Klantgericht 
  
Algemeen  
Zin voor orde en netheid  

Verzorgd voorkomen  

Inzet, positieve ingesteldheid, is enthousiast   

Naleven procedures en regelgeving organisatie 

 
Functie 
  
De administratief medewerker financiën en organisatie ondersteunt de financiële dienst, de 
boekhouding en de betalingen. De medewerker staat ook in voor de ondersteuning en opvolging van 
de organisatorische processen zoals inschrijvingen, reservaties en software. 
 
Communicatie 
 
Informatie doorgeven aan centraal 

Aanspreekpunt voor externen zowel telefonisch als aan de deur  

Vragen, klachten en suggesties signaleren aan operationeel directeur  

Problemen signaleren aan centraal 
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Taken  

Financiën 
- Klasseren en opsporen van financiële documenten  
- Bijstand verlenen in de opvolging van rekening courant klanten (nazicht van openstaande 

rekening en herinneringsbrieven kunnen opmaken en opsturen) & waarborgen 

- Het behandelen van binnenkomende financiële documenten; dit houdt in het klasseren van 

facturen, bestelbonnen, Sepa documenten 

- Bijstand verlenen in  

o de opzoeking van financiële documenten 

o het opstellen van facturen (IBO - globale facturen) 

o de nazicht van bewijsstukken voor kasuitgaven 

- Telefonisch contact met leveranciers op vraag van verantwoordelijke medewerker financiën 

(opvraging duplicaten van ontbrekende facturen) 

- Back up voor opvolgen kasboek lokaal bij afwezigheid LoVe, ter ondersteuning van 
verantwoordelijke medewerker financiën 

- Back up voor opstellen van facturen voor de vorming 
- Back up voor het nakijken of de facturen kloppen met leveringsbonnen bij bestellingen (zeker 

centraal) 
 

Organisatie 
- Extra inzetbaar voor de registraties in Winkind / RN - opvolging 

 

Facility 
- Opvolging en up-to-date houden van overzichtslijsten 
- Mee opvolgen en up-to-date houden van overzichtslijsten, brandregister, klacht en lof, 

inventarisatie materialen etc.. en algemene data van lokaal 
 
 
Communicatie 
Verzorgen van een optimale communicatie met medewerkers, externe partners en officiële 
instanties.  
 
 
Info  
 
Relaties tot andere functies  
De medewerker werkt nauw samen met:  
Verantwoordelijke medewerker financiën 
Operationeel directeur  
Lokale verantwoordelijken 
 
Tewerkstelling  
Minimaal 2.5/5de  
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Loon 
De medewerker wordt betaald volgens barema A1 of A2 binnen PC331  
Maximale anciënniteit: 5 jaar.  
 
 

Deze functiebeschrijving is niet beperkend, kan ten allen tijde worden aangepast aan nieuwe 
evoluties of organisatorische accenten binnen de groep Komma 


