
Financieel verantwoordelijke met hart voor sociale 

economie 

Jouw hart slaat sneller van de sociale sector én cijfers? 

De functie 

Als zakelijk manager maak je samen met de operationeel en HR-manager deel uit van het 

managementteam dat rapporteert aan de algemeen directeur. 

 Je werkt mee aan de verdere uitbouw van De Kringwinkel. Jouw financiële expertise 

draagt ertoe bij dat de organisatie onderbouwde strategische beslissingen kan nemen. 

 Je neemt de rol op als financiële raadsman of –vrouw die waakt over de financiële 

gezondheid van de organisatie. Je staat in voor analyses, financiële planning, 

cijferrapportage en financiële optimalisaties. 

 Je denkt toekomstgericht mee en adviseert op vlak van projectinvesteringen, 

subsidiesdossiers … waarbij je steeds oog hebt voor opportuniteiten. 

 Je werkt mee aan het meerjarenplan van De Kringwinkel ‘t Rad en ondersteunt 

praktisch de vergaderingen van de Raad van Bestuur (agenda, uitnodiging en verslag). 

 Ook het beheer van de infrastructuur (gebouwen, IT …) en veiligheid (in 

samenwerking met externe partners) behoort tot je verantwoordelijkheden. 

 Tot slot word je ons aanspreekpunt voor steden en gemeenten, partnerorganisaties … 

(bijvoorbeeld in het kader van subsidies met betrekking tot de sociale economie). 

Het profiel 

 Master/Bachelor in een bedrijfseconomische, financiële of cijfermatige richting. 

 Minimaal 5 jaar ervaring met een stevige bedrijfseconomische bagage. 

 Jouw sterke administratieve en organisatorische skills gaan hand in hand met een 

cijfermatige, analytische en punctuele ingesteldheid. 

 Geëngageerde vertrouwenspersoon met flexibele ingesteldheid die graag 

oplossingsgericht meedenkt en initiatief neemt. 

 Communicatief en samenwerkingsgericht: jouw persoonlijkheid en omgangsstijl 

sluiten aan bij de mensgerichte doelstelling van de organisatie. 

De organisatie 

De Kringwinkel ’t Rad vzw (www.dekringwinkel.be/trad), met hoofdzetel in Ruddervoorde, 

is een organisatie waar sociale tewerkstelling wordt geboden aan ruim 250 medewerkers. ’t 

Rad heeft kringwinkels in Brugge, Zedelgem, Beernem, Blankenberge, Oostende en een 

centraal sorteermagazijn in Ruddervoorde. Onder het motto ‘meer dan zomaar een 

tweedehandswinkel’ biedt De Kringwinkel ‘t Rad tewerkstelling en opleiding aan mensen die 

moeilijk een job vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Ze kiezen voor een milieubewuste 

aanpak en aangepast prijsbeleid. 

 



Het aanbod 

De Kringwinkel ‘t Rad biedt je een fulltime tewerkstelling binnen een mensgerichte 

organisatie waar collegialiteit, respect en betrokkenheid centraal staan. Daarnaast krijg je de 

nodige autonomie, verantwoordelijkheid en mogelijkheid om je permanent bij te scholen. 

Je kan rekenen op een marktconforme verloning en bedrijfswagen aangevuld met extralegale 

voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, extra vakantiedagen vanaf 35+). 

 


