
Vacature beleidsmedewerker financiën (m/v/x) 

De Springplank vzw heeft als doel bij te dragen aan een betere en duurzame samenleving. Als 
maatwerkbedrijf bestaat onze kerntaak erin werk en ondersteuning op maat te bieden aan mensen 
die moeilijk een job vinden op de gewone arbeidsmarkt.  

Om zoveel mogelijk mensen een job op maat te bieden zijn wij actief op diverse domeinen: 

- duurzaam hergebruik van grondstoffen via de Kringwinkels van Hasselt en Sint-Truiden, Flagbag, 
Creazi, Hendrikshuis 

- duurzame mobiliteit via Velovisie, Fietsparadijs Limburg en de fietspunten van Hasselt, Genk en 
Sint-Truiden 

Momenteel werken we met een 230-tal collega's, waarvan ongeveer 180 als maatwerker, in 
zelfsturende teams. 

Voor de verdere professionele uitbouw van onze activiteiten en onze organisatie zijn wij op zoek 
naar een beleidsmedewerker financiën. 

Takenpakket/Functieomschrijving: 
● Je maakt financiële analyses van bestaande projecten, projectvoorstellen en de kerncijfers 

van de organisatie. 
● Op basis van financiële analyses teken je de strategie van de organisatie mee uit 
● Je ontwikkelt beleidsvoorstellen en draagt bij aan het optimaliseren van het (financieel) 

beleid van de organisatie 
● Je volgt nieuwe tendensen in jouw vakgebied op en introduceert deze in de organisatie. 
● Je bent eindverantwoordelijke voor de financiële rapportage voor zowel interne als externe 

doeleinden. 
 
Profiel: 

● Je kan strategisch en beleidsmatig denken. 
● Je kan financiële analyses uitwerken en vertalen naar beleidskeuzes. 
● Je bent een teamspeler. Je kan op een constructieve manier met de collega's overleggen. 
● Je bent vertrouwd met relevante (It) systemen in jouw vakgebied. 
● Je kan efficiënt en oplossingsgericht werken. 
● Je beschikt over een Master in een economische richting of gelijkwaardig door relevante 

ervaring. 
● Coaching financiële afdeling 

 
Aanbod: 
Je komt terecht in een innovatieve en zeer dynamische, zelfsturende organisatie in de sociale 
economie met een maatschappelijke opdracht. Als lid van het beleidsteam bouw je concreet mee 
aan de toekomst van deze organisatie.  
Wij bieden een voltijdse job van onbepaalde duur aan, met een competitief en marktconform loon 
binnen de sector van de maatwerkbedrijven. 
 

Interesse? 
Voel je je aangesproken door deze uitdaging? Stuur dan voor 16 december 2020 jouw motivatiebrief 
en CV naar bert.melaer@okazi.be 
 


