Vandelanotte werd in 1948 opgericht en groeide ondertussen uit tot een top 10 accountants- en
auditkantoor. Maar bij Vandelanotte zijn we meer dan ooit 'More than Accountants'. Door de
geïntegreerde samenwerking van onze gespecialiseerde diensten kunnen wij onze cliënten namelijk
altijd het juiste antwoord geven op al hun boekhoudkundige, juridische, sociale of fiscale vragen en
dat op elk moment in het leven van hun onderneming. We staan dicht bij onze cliënten, denken met
hen mee en anticiperen, dit steeds vanuit onze globale visie en bouwend aan een vertrouwensrelatie
op lange termijn.
In het kader van onze verdere groei, kijken wij voor het kantoor in Kortrijk momenteel uit naar een
extra collega.

Subsidie Consultant
Jouw functie
Bij Vandelanotte staan we dicht bij onze cliënten: We denken strategisch mee over financiële groei en
innovatie. Vanuit deze betrokkenheid willen we geen enkele kans voorbij laten gaan en bedrijven volop
begeleiden in de stappen die ze zetten. Vaak zijn subsidies een opportuniteit om op het vlak van
innovatie, duurzaamheid of groei een versnelling hoger te schakelen.
Ter versterking van ons jong subsidieteam zijn we op zoek naar een adviseur die op strategisch niveau
kan meedenken met de cliënt. Je verdiept je op continue basis in subsidiemaatregelen van regionale,
nationale en Europese instanties en je werkt mee aan de indiening en opvolging van projecten. Nadat
verschillende collega’s dossiers hebben aangebracht, valt de verdere uitwerking van het subsidieproject
onder jouw verantwoordelijkheid. Uiteraard werk je nauw samen met de cliënt, jouw naaste collega’s
van het subsidieteam en de diverse specialisten binnen de andere domeinen van Vandelanotte. Je
wisselt jouw kennis en ervaring uit om het dossier tot een goed einde te brengen.
Jouw profiel
•

•
•

•

•

Voor deze functie zijn we op zoek naar een persoon met strategisch inzicht en voeling met
kmo’s. Je hebt een specifieke interesse of achtergrond in innovatie, HR, duurzaamheid of in
het beste geval in een combinatie van deze domeinen.
Je staat aan het begin van je loopbaan of je hebt al wat ervaring in een dergelijke functie.
Je hebt een bachelor of masteropleiding (bedrijfseconomische, wetenschappelijke of sociaal
maatschappelijke richting) achter de rug en hebt de nodige vaardigheden die het mogelijk
maken om de toekomstplannen van een bedrijf te analyseren, de essentie te begrijpen en dit
te vertalen naar een goed geschreven subsidiedossier.
Je bent geboeid door innovaties (diensten, technologieën, producten, …) in verschillende
sectoren en je hebt een ruime blik op de economische en maatschappelijke context. Je haalt
energie uit nieuwe opportuniteiten. Je bent sterk in projectmatig werken. Je bent een echte
teamplayer, maar je slaagt er ook in om volledig autonoom te werken. Naast jouw sterke
analytische, communicatieve en redactionele vaardigheden, beschik je over goede
administratieve en organisatorische skills.
Jouw plaats van tewerkstelling is de hoofdvestiging in Kortrijk, maar naargelang de
cliëntvraag zal je je af en toe ook bij hen ter plaatse begeven. Het spreekt voor zich dat naast
een perfecte kennis van het Nederlands, een zeer goede kennis van het Frans en het Engels
vereist is.

Ons aanbod
•
•
•
•
•
•
•

warme, persoonlijke en professionele werksfeer
uitdagende omgeving met oog voor digitalisatie
dynamische en betrokken collega's
onbeperkte opleidingsmogelijkheden via interne en externe seminaries
doorgroeimogelijkheden
glijdende werkuren
aantrekkelijk verloningspakket (inclusief bedrijfswagen, maaltijdcheques, gsm en abonnement,
groeps- en hospitalisatieverzekering, etc.)

Interesse in deze boeiende opportuniteit?
Solliciteer online via onze jobsite:
https://www.vandelanotte.jobs/vacatures/details/subsidie-consultant-kortrijk/
Voor extra toelichting kan je contact opnemen met Marie Van Caenegem via + 32 56 43 85 89 of via
marie.vancaenegem@vdl.be

