
De sociale bouwmaatschappij DE MANDEL, 
gevestigd in Roeselare, beheert meer dan 
4700 sociale huureenheden in West- Vlaan-
deren. Daarnaast bouwt zij ook jaarlijks so-
ciale koopwoningen en verstrekt sociale le-
ningen. Het werkgebied van De Mandel strekt 
zich uit over 30 steden en gemeenten in West-
Vlaanderen. De Mandel werft aan (M/V): 

VG
.4

90
/B

Jouw verantwoordelijkheden
Als financieel beleidsmedewerker sta je in voor het opstellen van de 
financiële planning: je staat in voor de analyse van de toegekende 
budgetten t.o.v.de werkelijke uitgaven en inkomsten, en formuleert 
lange termijn adviezen op basis van je bevindingen. Je spoort boek-
houdkundige en operationele risico’s op en geeft adviezen en ver-
betervoorstellen over de organisatie, procedures, risico’s of renta-
biliteit. 

Je bent ook verantwoordelijk voor de behandeling van diverse ad-
ministratieve en financiële dossiers zoals subsidiedossiers, afreken-
ing van de huurlasten, huurwaarborgen,… en je werkt occasioneel 
mee met het team aan de boekhouding (aan- en verkoopfacturatie, 
verwerking van financiële verrichtingen, leveranciersopvolging,…). 
Je rapporteert aan het diensthoofd Boekhouding en Financiën en de 
directeur van De Mandel.

Jouw profiel
Je hebt een masterdiploma in een economische richting of gelijk-
waardig door ervaring. Deze functie staat ook open voor starters. 
Naast een gezonde dosis analytisch talent én  zin voor synthese, 
voel je je goed met cijfers en kan je werken met deadlines. Je kan 
zowel autonoom als in teamverband presteren. Je beschikt over 
sterke rapporteringsvaardigheden en kennis van Access is een 
pluspunt. Je neemt initiatief, bent kostenbewust en resultaatgericht.

Onze voorwaarden
Wij voorzien een contract van onbepaalde duur met een marktcon- 
forme vergoeding in functie van jouw kennis en ervaring. Dit alle- 
maal binnen een aangename werksfeer, een open teamgeest en met 
mogelijkheid om je verder te ontwikkelen.

Wil je de geknipte omgeving ontdekken om jouw vaardigheden te ontplooien? 
Mail je CV en motivatiebrief uiterlijk op maandag 7 augustus 2017 naar info@demandel.be of stuur dit naar DE MANDEL cvba, t.a.v. 
directeur Stefanie Vandenabeele, Groenestraat 224, 8800 Roeselare. Voor meer informatie kan je terecht op www.demandel.be of bij dhr. 
Dieter De Weduwe, diensthoofd Boekhouding en Financiën, op tel. 051 23 35 19.

FINANCIEEL BELEIDSMEDEWERKER


