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Informatiebrochure 
 

FINANCIEEL DIRECTEUR 
statutaire functie – voltijds – decretale graad 

 
Deze informatiebrochure is bedoeld om meer inzicht te geven in de functie van financieel directeur. 
Je vindt achtereenvolgens volgende rubrieken: 
 

 Departement Financiën 
 Functiebeschrijving en Competentieprofiel (apart document) 
 Arbeids- en Loonvoorwaarden 
 Aanwervingsvoorwaarden  
 Selectieprocedure 
 Aanstelling 
 Hoe stel je je kandidaat?  

 
De uiterste datum voor indienen van kandidaturen is 14 september 2018. 

 
Deze bundel alsook bijkomende informatie over de werking van de Gemeente Schoten en onze 
dienstverlening vind je op onze website www.schoten.be.  

 
 

Departement financiën 
Het departement financiën omvat de financiële diensten van gemeente, ocmw en het autonoom 
gemeentebedrijf (AGB).  
Deze diensten omvatten ca 16 medewerkers. 

 
Functiebeschrijving en Competentieprofiel 
Je coördineert de financiële activiteiten van de diensten van het lokaal bestuur (gemeente, ocmw, 
AGB)  en je draagt bij aan een effectief, efficiënt en zuinig beleid. Je actualiseert het financieel beleid, 
zorgt voor een proactieve financiële planning en vertaalt dit in innovatieve processen en systemen. 
 
Verdere ondersteuning bied je door middel van ad-hocanalyses, projecten en adviezen ten aanzien van 
het managementteam of het politiek bestuur. De besluitvorming in het managementteam ondersteun 
je door een adequate rapportering, relevante sturingscijfers en analyses en deze informatie lever je in 
functie van de algemene strategie en beleidsplanning.  
Ter ondersteuning van collega’s en andere stakeholders vertaal je beleid in cijfers en cijfers naar beleid. 
Je verantwoordelijkheid strekt zich uit over de boekhouding, de facturatie, het liquiditeitsbeheer en -
planning, de financiële planning en de budgetopmaak en -opvolging en daarbij horende interne en 
externe contacten. In deze bepalende en strategische functie geef je rechtstreeks leiding aan een team 
en rapporteer je aan de algemeen directeur. 
 
We verwijzen naar het aparte document ‘Functiebeschrijving’. 
 

http://www.schoten.be/
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Arbeids- en Loonvoorwaarden 
 
Loon 
 
Een voltijdse functie met een minimum bruto maandwedde vanaf € 6 285,70.  
Alleen anciënniteit, opgedaan in de openbare sector, kan meegerekend worden. 
 
Het weddeverloop is als volgt: 
 

Financieel Directeur 

trap 
basisjaarbedrag 

à 100 % index (1,6734) 
bruto 

maandloon 

0 45 074,95 € 75 428,42 € 6 285,70 € 

1 48 455,65 € 81 085,68 € 6 757,14 € 

2 48 455,65 € 81 085,68 € 6 757,14 € 

3 51 042,66 € 85 414,79 € 7 117,90 € 

4 51 042,66 € 85 414,79 € 7 117,90 € 

5 53 629,67 € 89 743,89 € 7 478,66 € 

6 53 629,67 € 89 743,89 € 7 478,66 € 

7 56 216,68 € 94 072,99 € 7 839,42 € 

8 56 216,68 € 94 072,99 € 7 839,42 € 

9 58 803,69 € 98 402,09 € 8 200,17 € 

10 58 803,69 € 98 402,09 € 8 200,17 € 

11 61 390,70 € 102 731,20 € 8 560,93 € 

12 61 390,70 € 102 731,20 € 8 560,93 € 

13 63 977,71 € 107 060,30 € 8 921,69 € 

14 63 977,71 € 107 060,30 € 8 921,69 € 

15 66 564,72 € 111 389,40 € 9 282,45 € 
 
 
Andere voordelen 
 
 een statutaire benoeming 
 maaltijdcheques van €6,5 
 vakantiegeld en eindejaarstoelage 
 glijdende werkuren 
 35 dagen betaalde vakantie 
 14 feestdagen 
 fietsvergoeding of tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer 
 gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan te 

sluiten 
 opleidingsmogelijkheden 
 bedrijfssport 
 
Al onze medewerkers worden gewaardeerd. Dat doen we door regelmatig functionerings- en 
evaluatiegesprekken te voeren. Hierdoor willen we blijvend inzetten op motivatie en het ontwikkelen 
van competenties. 
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Aanwervingsvoorwaarden 
Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure dien je de Belgische nationaliteit te hebben en 
dien je in het bezit te zijn van  een masterdiploma van universitair of gelijkwaardig onderwijs. 
Om in aanmerking te komen voor deze functie dien je bovendien te slagen in onderstaande 
vergelijkende selectieproef. 

 

Selectieprocedure 
Wij nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we een wervingsreserve samenstellen die 
gedurende drie jaar geldig blijft. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele 
toekomstige vacatures. 
 
Volgende proeven komen aan bod (in totaal op 100 punten): 
 
A. Schriftelijk gedeelte op 40 punten, minstens 50% van de punten te behalen om geslaagd te zijn 

op ieder onderdeel (1 en 2) van het schriftelijk gedeelte. 

Het schriftelijk gedeelte omvat één of meerdere opdrachten die: 

1. De kennis toetsen van de essentiële wetgeving en/of decreten die de financiële werking 

van de organisatie beheersen, technieken overheidsmanagement. 

2. Peilen naar de visie van de kandidaat en de rol die hij/zij wil vervullen vanuit de functie. 

Dit omvat ondermeer de visie op de bevoegdheden, de kijk op de organisatie en de 

maatschappelijke context, de doelstellingen op korte en lange termijn, de strategie en de 

aanpak van de implementatie van die doelstellingen… De opdracht omvat de toepassing 

van principes van budgetbeheer, personeelsbeleid en het wettelijk kader. 

Dit schriftelijk gedeelte zal onder de vorm van een thuisopdracht gegeven worden in de week 

van 8 oktober 2018 om in te dienen op 15 oktober 2018. Deze timing is onder voorbehoud. 

B. Assessment gedeelte op 40 punten, minstens 60% van de punten te behalen om geslaagd te zijn 

voor het gedeelte assessment. 

Door een erkend selectiebureau wordt een assessment afgenomen op basis van de competenties 

die in het functie- en competentieprofiel vastgelegd zijn. 

Het assessment zal in de week van 22 of 29 oktober 2018 plaatsvinden. Deze timing is onder 

voorbehoud. 

C. Mondeling onderdeel op 20 punten, minstens 50% van de punten te behalen om geslaagd te zijn 

op ieder onderdeel (1 en 2) van het mondeling gedeelte. 

Het mondeling onderdeel bestaat uit 

1. Een toelichting van de schriftelijke opdracht(en) 

2. Een interview waarin er getoetst wordt naar de competenties die vereist zijn voor de functie 

en waarin er gepeild wordt naar de motivatie en interesse voor het werkterrein. 

Dit mondeling gedeelte zal in de week van 5 november 2018 plaatsvinden. Deze timing is onder 

voorbehoud. 

In het schriftelijk en mondeling onderdeel wordt er getoetst naar het financieel-economisch inzicht 

van de kandidaat en naar de competenties die in het functie- en competentieprofiel vastgelegd zijn. 
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Om geslaagd te zijn voor het schriftelijk en mondeling gedeelte moeten de kandidaten in totaal 60 %  

van de punten behalen. 

Aanstelling 
De kandidaten worden gerangschikt volgens de behaalde punten. De aanstelling gebeurt volgens die 
rangschikking. De aanstelling kan pas gebeuren als de kandidaat alle vereiste documenten indiende.  
Indien de kandidaat na de proefperiode (12 maanden) niet voldoende geschikt is, volgt ontslag.  
 
De geslaagde kandidaten die niet aangesteld worden, worden opgenomen in de wervingsreserve 
voor deze functie. Deze wervingsreserve is drie jaar geldig vanaf de datum van het proces-verbaal 
van het laatste selectie-onderdeel. Kandidaten opgenomen in de wervingsreserve, die definitief 
iedere aanstelling verzaken, verliezen hun aanspraken en worden uit de reserve geschrapt. Hetzelfde 
geldt voor de kandidaten die hun kandidatuur niet bevestigen wanneer zij daartoe door het 
gemeentebestuur, naar aanleiding van een vacature, worden uitgenodigd.  
 

Hoe stel je je kandidaat? 
Je kan solliciteren door je motivatiebrief, CV  en een kopie van je diploma te bezorgen aan het 
gemeentebestuur Schoten, personeelsdienst, t.a.v. Vanessa De Belder, coördinator interne zaken, 
Verbertstraat 3, 2900 Schoten, via mail op vanessa.debelder@schoten.be. 
De kandidaturen verwachten we uiterlijk op 14 september 2018 om 12:30 uur.  
 
Voor meer inlichtingen over de functie-inhoud kan je je wenden tot de heer Rony Lejaeghere, 
algemeen directeur via het nummer 03/680 09 81. 
 
Wij wensen je veel succes! 

mailto:vanessa.debelder@schoten.be

