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SOLLICITATIEOPROEP

MANAGER HUMAN RESOURCES, ADMINISTRATIE EN FINANCIËN (M/V/X) 

Context 

Homegrade geeft een neutrale, onpartijdige, volledige en multidisciplinaire informatie over een reeks 
onderwerpen die gerelateerd zijn aan de huisvesting, zodat iedereen, ongeacht of hij eigenaar of 
huurder is, duurzaam kan wonen in het Brussels Gewest. Het doel is de renovatie van woningen, de 
vermindering van hun ecologische impact, de bewaring en het onderhoud van het erfgoed, de toegang 
tot de huisvesting en het rationeel energiegebruik te bevorderen en aan te moedigen. 

Homegrade is op zoek naar een Manager Human Resources, Administratie/Financiën. 

Functiebeschrijving 

De voornaamste verantwoordelijkheid van deze functie is het HR beheer. Het doel is om HR-processen 
te implementeren zoals :  

- Zorgen voor de kwaliteit van de aanwerving (functionele en menselijke vaardigheden) en de
integratie van nieuwe medewerkers

- Het opzetten van functionering gesprekken en het vaststellen van behoeften

- Coördinatie van teamopleidingsplannen

- Herziening van de salarisschaal en de extra-legale voordelen en het mobiliteitsplan.

- Plan voor het welzijn op de werkplek, vaststelling en uitvoering van regels voor telewerken, enz.

- Controleert en beheert alle aspecten met betrekking tot salarisverwerking,
aanwezigheidsbeheer, verlof.

- Verantwoordelijk voor het beheer van de relaties met de vakbondsafvaardigingen en het comité
voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).

Verantwoordelijk voor het HR, administratieve/financiële ondersteuningsteam van de VZW, dat uit 4 
personen bestaat.  

- Beheert, organiseert en plant het werk van het huidige administratieve team met het oog op de
uitvoering van zijn taken.

- Belast met de administratieve opvolging van subsidieaanvragen en de voorbereiding van
verantwoordingsdossiers, betalingsverzoeken en beheert de relaties met de administraties en
met alle subsidiërende overheden van de VZW.

- Zorgt voor een goed administratief beheer en de validering van de "juridische" verplichtingen
van de vereniging in haar geheel.

- Beheert alle relaties met de juridisch adviseur van de vereniging in geval van verzoeken om
advies of beslechting van geschillen.

- Assisteert de directeur en het gehele team bij het opstellen van het meerjarige beheerscontract.
- Onderhoudt



Homegrade vzw 

Queteletplein 7            info@homegrade.brussels          
     1210 Brussel 1810      www.homegrade.brussels 

- Beheerst de administratieve procedures die eigen zijn aan onze structuur (vb.:
overheidsopdrachten…) en zorgt dat ze worden nageleefd.

- Ziet erop toe dat de VZW alle wetgeving en administratieve regels van goed bestuur naleeft.
- Zorgt ervoor dat er administratieve, financiële en boekhoudkundige procedures worden

ingevoerd en nageleefd binnen de VZW (relaties met het accountantskantoor van de VZW en
de contacten met het sociaal secretariaat van de VZW).

- Ondersteuning van de directie bij de voorbereiding en opstelling van de jaarlijkse
activiteitenverslagen van de vereniging. (Globale rapportering van de vereniging).

Rapporteert aan de directeur en lid van de management team. 

Beroepservaring en vereiste opleiding 

Universitair diploma: opleiding Economische Wetenschappen of Human Resources met aanleg voor 
people management 

Beroepservaring: 5 jaar ervaring of meer (kennis van een kleine structuur en van de subsidiërende 
overheden is een pluspunt) 

Basiskennis: elementaire informaticatools: Office, Databasemanagement, CRM, 
Telecominfrastructuur 

Verwachte menselijke vaardigheden 

Teamwork en zin voor initiatief, autonoom – naleving van de waarden - Het menselijke aspect is van 
fundamenteel belang 

Dynamisch – Welwillend – Optimistisch – Flexibel – Discreet – Ruimdenkend – Respect – Delen – 
Expertise  

Bereidheid om een positieve bijdrage te leveren aan de VZW – Ethiek  n vertrouwelijkheid 

Vermogen om snel te begrijpen en bij te sturen 

Wij bieden u 

Wij zijn een VZW in volle ontwikkeling, maar op "mensenmaat". Aangename omgeving dicht bij grote 
wegen en openbaar vervoer (Brussel). 

Wij hechten evenveel belang aan technische als aan menselijke vaardigheden. 

Wij bieden een concurrerend salarispakket in overeenstemming met uw huidige vaardigheden en 
ervaring. 

Wij bieden u de kans om uw vaardigheden te ontwikkelen in een dynamische, innovatieve en 
samenwerkingsgerichte bedrijfscultuur. 
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Geïnteresseerd? 
Herkent u zich in dit profiel en bent u geïnteresseerd in deze vacature, contacteer ons dan per e-mail 
en voeg uw CV en een motivatiebrief bij (vermeld de functietitel in de titel van de mail) naar het 
volgende e-mailadres: jobs@homegrade.brussels.  

mailto:jobs@homegrade.brussels

