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VACATURE

MEDEWERKER
CONTROLE en
FINANCIËN
(V/M/X)

HET VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (VAF) VZW ONDERSTEUNT FILMS,
GAMES EN SERIES, VAN IDEE TOT BELEVING. VAF BEHEERT HET
VAF/FILMFONDS, HET VAF/MEDIAFONDS EN HET VAF/GAMEFONDS
IN OPDRACHT VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN IS GEVESTIGD IN
HET HUIS VAN DE VLAAMSE FILM TE BRUSSEL.

Ter versterking van onze cel toezicht en financiën zijn we op zoek naar een financieel
medewerker (v/m/x). Deze cel van het VAF bestaat momenteel uit 2 personen en verzorgt
enerzijds de interne boekhouding van het VAF en anderzijds de controle van door
het VAF gesteunde initiatieven. De cel werkt onder de leiding van de zakelijk leider.

INFO vaf.be
FUNCTIE
•
•
•
•

Controle en analyse van door het VAF gesteunde projecten en werkingen
Algemene administratieve taken in het kader van het zakelijk beheer
Assistentie bij de uitvoering van de boekhouding
Assistentie bij de opmaak van de begroting, jaarafsluiting, jaarrekening, voorbereiding
controles bedrijfsrevisor,…
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PROFIEL
• Je bent klantgericht en een teamplayer die werkt in functie van de sector en de verschillende
teams binnen het VAF
• Je hebt het vermogen en interesse om grote hoeveelheden informatie te analyseren en in
vraag te stellen bij de controles van door het VAF gesteunde projecten
• Je hebt ervaring in het opstellen en analyseren van budgetten
• Ervaring binnen de audiovisuele of gamesector is een pluspunt; een sterke
affiniteit aangewezen
• Kennis van boekhouding – voor de assistentie bij het voeren van de boekhouding wordt
opleiding voorzien
Het VAF wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Om onze
opdracht te realiseren, is niet je achtergrond, gender of leeftijd maar wel jouw inzet en talent
voor de functie van belang. Daarom moedigen we iedereen aan, ongeacht geslacht, leeftijd,
opleiding, culturele achtergrond of seksuele geaardheid, om te solliciteren.

PERSPECTIEVEN
• Een voltijds contract van onbepaalde duur binnen een toekomstgerichte organisatie
• Een boeiende en aangename werkomgeving en een team van ervaren en gemotiveerde
collega’s
• Een billijke verloning aangepast aan je kennis en ervaring met heel wat extralegale
voordelen: maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, verzekering
gewaarborgd inkomen
• Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding
• Flexibel werkkader met mogelijkheid tot thuiswerk

INDIENSTTREDING
Idealiter vervoeg je het VAF-team na de zomer.

INTERESSE?
Reageren kan tot en met 17 juni 2022, stuur je gemotiveerde kandidatuur met cv via e-mail
naar Frederik Beernaert, zakelijk leider, fbeernaert@vaf.be.
Ook voor vragen in verband met de functie kan je terecht bij Frederik.
Op basis van de ingestuurde kandidaturen zal een selectie gemaakt worden van kandidaten

die worden uitgenodigd voor een gesprek. De selectiegesprekken zullen eind juni plaatsvinden.
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