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VACATURE FINANCIEEL EN ADMINISTRATIEF 

VERANTWOORDELIJKE (M/V) 

RURANT vzw, het platform voor rurale ontwikkeling in de provincie Antwerpen zoekt voor onmiddellijke 

indiensttreding een FINANCIEEL EN ADMINISTRATIEF VERANTWOORDELIJKE, met als standplaats Geel. Het 

gaat om een voltijdse functie en we bieden je een contract van onbepaalde duur aan. 

 

Wie zijn wij? 

RURANT vzw is het platform voor rurale ontwikkeling in de provincie Antwerpen. Als publiek-privaat 

samenwerkingsverband van 11 organisaties werken we aan een aantrekkelijk, leefbaar en vitaal platteland in de 

provincie Antwerpen. Dit gebeurt enerzijds door het stimuleren van streekontwikkeling, met voorop het begeleiden van 

de LEADER-werking in de provincie Antwerpen. Anderzijds is RURANT een proeftuin voor grote en kleine 

innovatieve projecten, vooral rond de thema’s ruraal ondernemerschap, streekontwikkeling en leefbare dorpen. Deze 

projecten gebeuren steeds in en vanuit een samenwerkingsverband, gebruik makend van Europese, Vlaamse en 

provinciale subsidies of in een dienstverlenende opdracht. 

 

Wat is je rol en wat zijn je verantwoordelijkheden? 

Als medewerker van RURANT ben je deel van een team van in totaal 8 personen. Ieder lid van het team wordt 

maximaal ingezet op zijn/haar persoonlijke talenten en krijgt één of meerdere projecten of opdrachten ter uitvoering 

toegewezen. 

 

Momenteel zoeken we een financieel en administratief verantwoordelijke ter vervanging van een collega die met 

pensioen gaat.   

Als financieel en administratief verantwoordelijke zorg je voor 

- de personeel- en loonadministratie  (dimona-aangiftes, arbeidscontracten opmaken, maandelijks werkstaten 
invullen, verlofregelingen,…); 

- de financiële administratie (betaling facturen, opmaak vorderingen, boekhouding RURANT a.d.h.v. 
boekhoudpakket, opmaken resultaatsrekeningen en balans, opstellen jaarlijkse BTW listing,…); 

- de projectadministratie (voorbereiden projectdeclaraties, nakijken en verwerken facturen, betaalbewijzen en 
werkstaten copromotoren, kopiëren en inscannen alle documenten, eerste check doen van LEADER-
declaratiedossiers,…); 

- algemene administratie van de dienst (opvolging verzekeringen, doorgeven en opvolging ICT problemen, 
inkomende en uitgaande briefwisseling behandelen, bijhouden adressenbestand,….) 

- ondersteuning bij de uitvoering van het communicatieplan van de organisatie (aanvullen projectteksten 
website, lay-out uitnodigingen, beheer facebookpagina,…) 

 

Wie ben jij? 

Je beschikt over de volgende kenniscompetenties: 
- Je hebt een goede kennis van boekhouding en ondersteunende boekhoudprogramma’s  
- Je hebt kennis van personeelsadministratie 
- Je kan vlot werken met MS-Office programma’s, vooral Word en Excel 

en over volgende gedragscompetenties: 
- Je werkt nauwkeurig, integer en voorzichtig Je bent initiatief nemend en actiegericht en kan zelfstandig 

werken; 
- Je beschikt over enige organisatorisch vaardigheden om collega’s te ondersteunen bij de organisatie van 

diverse events; 
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- Je beschikt over sociale vaardigheden en je kan goed samenwerken met mensen met verschillende 
achtergronden en je weet je vlot te bewegen in  diverse omgevingen; 

- Je bent flexibel, bent in staat om collega’s bij te staan waar en wanneer nodig; 
 
Wat bieden wij jou? 

Een contract van onbepaalde duur met een competitief verloningspakket in de socioculturele sector, aangevuld met 

andere voordelen, waaronder: eindejaarspremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, KM-vergoeding woon-

werk, omniumverzekering in opdracht.. 

 

Daarnaast bieden we je ook een hoge mate van flexibiliteit naar hoe je je werk zelf wil inrichten, een aangenaam klein 

team, een prachtige werkplek en veel afwisseling door de verschillende projecten waarbij je met zeer uiteenlopende 

mensen in contact komt. 

 

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure? 

Na onderzoek van de ingezonden cv’s worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een selectie- en 
competentiegericht gesprek.  Tot slot is voor de weerhouden kandidaat een afrondend gesprek voorzien met de 

coördinator. 

 

Hoe stel je je kandidaat? 

Geïnteresseerde kunnen zich kandidaat stellen door het opsturen (per post of per mail) van een gedetailleerde 

curriculum vitae met bijhorende sollicitatiebrief naar vzw RURANT t.a.v. Wim Poelmans, info@rurant.be, 

Hooibeeksedijk 1 te 2440 Geel, uiterlijk op 2 oktober 2019.  

Voor meer informatie kan u terecht bij: Wim Poelmans op het telefoonnummer 0478/209142, 014/852707 of via e-mail: 

wim.poelmans@rurant.be. 

 

 


