Licht voor de Wereld is een groeiende Belgische ngo die, samen met lokale partners In Afrika,
vermijdbare blindheid bestrijdt en de integratie van personen met een visuele handicap bevordert via
inclusief onderwijs. We zijn op zoek naar een medewerker die het zuid-team versterkt.
Hij of zij draagt via financiële en logistieke taken bij tot de realisatie van onze programma’s in Afrika.

Vacature: Financiële en Logistieke Verantwoordelijke
Programmawerking
Functiebeschrijving: Je werkt samen met de programmawerking in Brussel en in de landenkantoren aan
volgende taken:
Financiële beheer
 Ondersteunen van budgetopmaak en stroomlijnen van budgetten van programma’s
 Opvolgen en afwerken van financiële rapportages van onze landenkantoren en partners
o Verifiëren van financiële rapporten van landenkantoren/partners
o Verifiëren bewijsstukken via steekproeven
o Verifiëren van naleven van interne procedures
o Consolidatie financiële rapporten DGD
o Interne audit landenkantoren Congo en Tanzania
Logistiek beheer :
 Aankoop investeringsgoederen
 Aankopen van medicamenten, medische verbruiksgoederen en optische items, vnl. voor partners
in Congo
 Correcte administratie bijhouden van de logistieke transacties
Ondersteuning algemeen beheer programmawerking
 Bijdrage aan de opmaak van aanvragen voor financiering
 Bijdrage aan de ontwikkeling, implementatie, monitoring en evaluatie van het systeem van
kwaliteitsbeheer
Functievereisten:
 Diploma hoger onderwijs financiën en/of relevante ervaring in financiën en logistieke activiteiten
 Goede kennis van MS office, excellente kennis excel
 Goede kennis van Nederlands, Frans en Engels
 Teamspeler
 Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
 Striktheid in toepassing van de procedures, detail-georiënteerd
 Stressbestendig, in staat onder druk te werken
 Aanpassingsvermogen hebben en in staat zijn verschillende projecten gelijktijdig te beheren;
 Bereid om occasioneel te reizen naar de partnerlanden
 Zin voor dienstverlening.
 Je kan je vinden in de waarden van Licht voor de Wereld: integriteit, betrokkenheid, daadkracht,
professionaliteit en focus en mededogen.
Aanbod
 Een stabiele functie in een groeiende internationale ngo
 Een aangename werkomgeving en een enthousiast team collega’s
 Een aantrekkelijk en competitief salaris in functie van je ervaring
 Maaltijdcheques en groepsverzekering
 Opleidingsmogelijkheden
 Flexibel gebruik van een poolwagen voor professionele verplaatsingen



Flexibel uurrooster

Interesse?
Stuur tegen 31 augustus 2018 je CV en motivatiebrief naar job@lightfortheworld.be met referentie
‘financieel en logistiek medewerker’. Voor vragen over de vacature kan u contact opnemen met Isabelle
Verhaegen of Koen Lein (tel 02 415 97 05)

