Voor onze klant actief in de sector van apothekers (gezondheidszorg, farmaceutische sector) en
gelegen in het centrum van Brussel (Europese wijk), zijn we op zoek naar een dynamische financieel
directeur ad interim (freelance) voor een termijn van één jaar.

Financieel Directeur ad interim (m/v)
Als Financieel Directeur zal je rechtstreeks rapporteren aan de General Manager. Naast de klassieke
taken van een financieel directeur zal je instaan voor het begeleiden van de organisatie naar een
toekomstgerichte financiële en organisatorische structuur die past bij de missie, de visie en de strategie
van de organisatie. Je volgt daarbij ook de verdere digitalisering van de organisatie op.
De belangrijkste uitdagingen voor deze rol zijn:
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Op organisatieniveau financiële scenario’s uitwerken die toelaten belangrijke strategische
keuzes te maken voor de organisatie, in nauwe samenwerking en samenspraak met de General
Manager.
Op afdelingsniveau, de bestuursleden en directieleden ondersteunen en mentoren bij het
opmaken van business cases en scenario’s, en voornamelijk bij de financiële implicaties van
elk scenario.
De genomen strategische beslissingen mee ondersteunen en zorgen voor een correcte interne
communicatie, in samenwerking met de betrokken stakeholders.
Op projectmatige wijze implementeren van de genomen beslissingen i.v.m. financiële en/of
structurele vernieuwingen, in nauwe samenwerking met het financiële team en de betrokken
interne stakeholders en specialisten (HR, legal, IT, …).
De accounting manager en zijn team van 3 ervaren boekhouders coachen en begeleiden naar
een rol van financial business partnering.
Een toekomstgericht plan uitwerken i.v.m. het beheer van de gebouwen van de organisatie, in
nauwe samenwerking met de General Manager.
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Je hebt een Masteropleiding in een economische/financiële richting of gelijkwaardig door
ervaring.
Je hebt een succesvolle ervaring van meerdere jaren als (interim) financieel directeur, CFO of
gelijkwaardig.
Affiniteit met en een goed begrip van gezondheidszorg, farmasector en/of met nationale
federaties of associaties is een sterk pluspunt.
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden: je kan zowel mondeling als
schriftelijk op overtuigende en gestructureerde wijze een boodschap overbrengen
Je spreekt vlot Nederlands en Frans.
Je bent IT onderlegd en een echte problem solver.
Je bent open minded en flexibel ingesteld
Je bent een goede netwerker en bruggenbouwer

Aanbod
Je komt terecht in een bedrijf in volle transitie en in een boeiende sector, waarbij steeds naar een goede
balans wordt gezocht tussen bedrijfsresultaat en menselijke waarden. Als financieel directeur krijg je
veel ruimte om initiatief te nemen en het financieel beleid van het bedrijf vorm te geven. Als interim
manager werk je als zelfstandige voor minstens één jaar met mogelijke verlenging. Aantal werkdagen
per week is bespreekbaar.

