
 

 

Financieel adviseur 
 

 

Interreg Vlaanderen-Nederland is in samenwerking met de provincie Antwerpen voortdurend op zoek naar enthousiaste 
en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap. 
Momenteel organiseren wij een selectieprocedure voor de functie van financieel adviseur. Je zal werken op volgend 
adres: Lange Lozanastraat 223, 2018 Antwerpen (België). Wij bieden een voltijdse contractuele functie met een 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan.   

 
Uit deze selectieprocedure wordt een wervingsreserve opgesteld. De provincie spreekt kandidaten uit deze 
wervingsreserve 3 jaar aan voor gelijkaardige vacatures. 
 
 

Wie zijn wij? 
 
Interreg-programma’s financieren grensoverschrijdende projecten vanuit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) in elke grensstreek binnen de Europese Unie. Langs de grens tussen België en Nederland is het 
Interreg-programma Vlaanderen-Nederland het belangrijkste met een Europees subsidiebudget van circa 150 miljoen 
euro.   
 
Elk Interreg-programma heeft een eigen secretariaat. Het secretariaat Interreg Vlaanderen-Nederland is een jong en 
dynamisch team van circa twintig mensen. Ze zorgen voor de bekendmaking van het programma en voor de werving, 
begeleiding, beoordeling en controle van projecten.  
 
Voor het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland is de Provincie Antwerpen aangesteld als managementautoriteit. 
Het secretariaat is daarom ingebed in het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Secretariaat voor de Europese 
Structuurfondsen (APB PSES). 
 
De financiële cel binnen het Interreg-secretariaat bestaat uit twee financieel adviseurs en twee financieel-administratief 
controllers, aangestuurd door een coördinator. De hoofdtaak van de financiële cel is om de goedgekeurde projecten te 
helpen om hun projectuitgaven vlot en correct te declareren en om de controle op deze uitgaven vanuit het programma zo 
effectief en efficiënt mogelijk te houden.  
 
Voor meer informatie over Interreg Vlaanderen-Nederland, zie www.grensregio.eu. 

 

Wat zal je doen als financieel adviseur? 
 

Als financieel adviseur neem je de rol op van een analist, een zelfstandige financiële veldwerker en een klantgerichte 
pedagoog: 

- Je zorgt voor een doeltreffende en coherente monitoring, evaluatie en verslaggeving over de financiële 
vorderingen van de goedgekeurde projecten via slimme analyse van de kostendeclaraties en de bijhorende 
bewijslast en via contacten met de financiële medewerkers van de projecten in uitvoering. Het is een combinatie 
van controle, anticipatie en ondersteuning, waarbij je constructief samenwerkt met de andere collega’s die het 
project opvolgen. 

- Je neemt initiatieven voor de kwaliteitsverhoging van de kostendeclaraties van projecten en van het 
controleproces van de projectuitgaven.  

- Je werkt beleidsinitiatieven uit gericht op de goede werking van het programma op financieel-administratief vlak. 
- Je bent het aanspreekpunt voor complexe, technische vragen van de projecten met betrekking tot 

projectadministratie, aanbestedingen, inkomstenmonitoring of –raming en financiële risico’s bij projecten. 
- Je analyseert de financiële controlerapporten en audits met het oog op kwaliteitsverbetering van de interne en 

externe controlesystemen. 
-  Je organiseert vergaderingen met betrekking tot financiële kwesties, stelt er verslag van op en je ontwikkelt 



 

kennis en expertise op vlak van aanbestedingen, financiële projectadministratie en van financiële controle. 
 

Wie ben jij? 
 
Interreg Vlaanderen-Nederland staat garant voor een klantgerichte en correcte aanpak. In volle samenwerking met 
elkaar streven we naar een kwaliteitsvol resultaat en zoeken we voortdurend naar verandering met oog op verbetering. 

 
Op basis van onderbouwde en geïntegreerde oordelen stel je heldere en overtuigende beleidsnota’s op. Op die manier 
geef je mee richting aan het beleid van je dienst. Je legt oorzaken en ziet verbanden in je dossiers, die je zo efficiënt en 
effectief mogelijk behandelt. Je groot organisatietalent zorgt ervoor dat je projecten of activiteiten optimaal aanpakt en 
opvolgt. Hierbij houd je rekening met de impact ervan op andere entiteiten. Netwerken doe je gedreven en met veel 
plezier om zo eventuele gezamenlijke doelen met interne en externe partners te detecteren en te realiseren. 

 
Hiernaast beschik je over de volgende kenniscompetenties: 

- Je hebt kennis van en inzicht in boekhouding en financiële projectcontrole, en bent bereid je hierin verder te 
verdiepen. 

- Je bent vertrouwd met regelgeving over overheidsopdrachten, of bent bereid je deze kennis snel eigen te 
maken. 

- Je hebt een grondige kennis van Word en Excel. 
- Je bent de Engelse taal machtig, zowel schriftelijk als mondeling. 
- Je beschikt over een rijbewijs B. 

 
Bijkomende aandachtspunten: 

- Je hebt affiniteit met cijfers, projectbegrotingen, tabellen en financiële gegevens. 
- Jouw ervaring met grensoverschrijdende samenwerking en/of Europese programma’s is een pluspunt. 

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 
 

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten 

- Er zijn geen diploma/ervaringsvereisten. 
- Bij meer dan 10 kandidaturen wordt de selectieprocedure voorafgegaan door een CV-screening waarbij ervaring 

centraal staat (zie selectieprocedure). 
- De kandidaten zullen (na eventuele voorafgaandelijke CV-screening) worden getest op academisch denk- en 

werkniveau. 

 
Wat bieden wij jou ? 

 
Geïndexeerd loon 

Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2.987,26 en € 4.648,37 
Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A1b: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3.458,93 en € 4.819,26 
Na 18 jaar anciënniteit (in A1a en A1b samen) ga je over naar salarisschaal A2a: het bruto jaarsalaris ligt tussen de € 
4.614,19 en € 4.949,14 
Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij andere overheden) je in eerdere functies 
hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris.  
 
Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris. 
 
Extralegale voordelen 

- gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten 

- maaltijdcheques van 7 EUR 

- fietsvergoeding 

- 35 dagen jaarlijkse vakantie 

- extra legaal pensioen voor contractuele functies 

- diverse opleidingsmogelijkheden 

- personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten 

- glijdende werkuren 
 
 

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure? 
 

CV-screening: Bij meer dan 10 kandidaturen wordt de selectieprocedure voorafgegaan door een CV-screening:  

De HR-medewerker screent de binnengekomen CV’s op volgende criteria: 
- relevante ervaring met budgetbeheer en/of financiële controle 

http://www.provincieantwerpen.be/werken-bij-de-provincie/loonsimulator.html


 

EN/OF 
- relevante ervaring met grensoverschrijdende samenwerking en/of Europese programma's 
 
We laten maximum 10 kandidaten toe tot het volgende selectieonderdeel.  
 
Online capaciteitstest (enkel voor kandidaten die niet in het bezit zijn van een master diploma): 
We sturen je een online test op competentieprofiel op masterniveau. Deze test is uitsluitend, wat betekent dat kandidaten 
die niet slagen op deze test niet worden toegelaten tot het volgende onderdeel.  
Mondeling gedeelte: toelichting opdracht en competentiegericht interview:  

Dit gedeelte zal plaatsvinden in het Provinciehuis (Desguinlei 100 te 2018 Antwerpen) op 12 januari 2017. 
We geven je, voor je interview, een opdracht toegespitst op de vereiste competenties en eventueel vergezeld van een 
infopakket. Logischerwijze krijg je de nodige tijd om deze opdracht goed voor te bereiden om ze nadien toe te kunnen 
lichten aan de selectiejury. 
Na je toelichting van de opdracht houden we een competentiegericht interview met betrekking tot het profiel en de 
taakomschrijving van de functie, de verworven vaardigheden, evenals de motivatie en de affiniteit met het werkveld. 

 
Eindselectie:  

De selectiejury gaat over tot een grondige beoordeling van de kandidaten en stelt een rangschikking op. Deze 
rangschikking wordt gemotiveerd en onderbouwd op basis van de gestelde competenties. 

 

Hoe stel je je kandidaat? 
 
Surf naar www.provincieantwerpen.be. Selecteer deze functie en dien je kandidatuur (CV en motivatiebrief in één 
document) online in. Dit kan tot en met 11 december 2016. 

 
Ben je als persoon met een handicap erkend bij de VDAB (voor Nederland: erkend door UWV of een bedrijfsarts van de 
arbodienst)? Dien dit bewijs dan mee in met je kandidatuur. 
 
Voor meer inlichtingen over de aanwervingsprocedure kan je terecht bij mevrouw Annelise Van der Perre, consulent HR 
(tel. 03/240 69 91) of e-mail (annelise.vanderperre@provincieantwerpen.be) 

 
Voor meer inlichtingen over de functie zelf kun je terecht bij de heer Stefaan Buelens, coördinator financiële cel (tel. 03 240 
69 26 of mail stefaan.buelens@grensregio.eu). 

http://www.provincieantwerpen.be/

