
Je geeft vorm aan de financiële groei en strategie, en bent verantwoordelijk voor het financiële, administratieve, juridsiche, IT en HR beleid. Dit
vertaal je door in concrete doelstellingen, acties met planning en controle, en de business en finance KPI’s
Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks financieel-administratief beheer: jaarbudget, financiële en cash-planningen, maandrapportering,
boekhouding, facturaties, betalingen, business control, investeringen, project-business, algemene administratie, automatiserings- en
informatieprocessen, …
Je onderhoudt persoonlijk de contacten met banken, verzekeringskantoren, bedrijfsrevisor en loonsecretariaat 
Je maakt deel uit van het management, organiseert regelmatige overlegmomenten en optimaliseert de (financiële) managementrapportering en
IT-digitalisering
Je rapporteert rechtstreeks aan de afgevaardigd bestuurder(s)

Jouw taken en verantwoordelijkheden

Je hebt een master opleiding met minstens 5 jaar ervaring als financieel manager. Ervaring in projectmanagement is
essentieel
Als echte ondernemer combineer je een strategische visie met een hands-on focus voor de operationele business in
al zijn aspecten
Je gaat voorop en zoekt samen met de bestuurders en het team naar continue verbeteringen en oplossingen. Je
combineert de unieke combinatie van cijfers én mensen. 
Analyses en vlotte communicatie maken van jou een authentiek financieel expert
Je weet je persoonlijke ontwikkeling en groei te koppelen aan deze van de onderneming

a2o is een architectenbureau met expertise op gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur,
interieur en ruimtelijke transities.
a2o werkt met een multidiciplinair team van 50 medewerkers vanuit Hasselt en Brussel aan projecten waarbij wij
steeds zoeken naar een maatschappelijke relevantie en collectieve meerwaarde voor onze maatschappij.
Het team bestaat uit verschillende nationaliteiten met verschillende culturele achtergronden dat mekaar voortdurend
inspireert en sterk gelooft in kennisdeling.
Wij zijn op zoek naar een verantwoordelijke die binnen onze sterke organisatiestructuur en uitgebouwd management
samen met ons een volgende stap wil zetten naar de uitbouw van ons kantoor.
                                                                     

Een innovatief, financieel gezond bureau met een familiale sfeer én een open, boeiende blik op mens en ruimte
Je krijgt veel autonomie in een dynamische en creatieve wereld van architectuur en omgeving
Je ontvangt een zeer aantrekkelijk salaris met een uitgebreid pakket aan extra-legale voordelen. 
Je kan kiezen tussen een contract als bediende of als zelfstandige

Interesse?
Contacteer ons via info@flyconsult.eu of  telefonisch op +32 470 88 41 41

 

Financieel-Administratief Directeur

Jouw profiel

Het aanbod van a2o

Selectie exclusief via FLY

Rechterhand van de bestuurders           

Als CFO help je met grondige financiële analyses en natuurlijk leiderschap de bestuurders-partners van dit bureau om de juiste beslissingen te nemen in
het a2o groeiverhaal. 
Als vertrouwensfiguur sla je de brug tussen de wereld van creatieve ontwerpen én schitterende cijferresultaten. 
                                                         


