
 

VACATURE 
 
 

DIRECTEUR/DIRECTRICE SUPPORT SERVICES 
 
Datum kandidaturen   30/09/2017 
Contract    Voltijds – onbepaalde duur 
Plaats van tewerkstelling  Brussel, met regelmatige internationale reizen 
Beschikbaarheid    Zo snel mogelijk 
     

ORGANISATIE 
 
In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Maar de dierengezondheidszorg is er vaak ontoereikend. 
Wanneer mensen hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, 
cultuur, spaarpot en dagelijks voedsel. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, gaat de 
Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking de strijd aan tegen honger 
en armoede. 
 
Dierenartsen Zonder Grenzen heeft zijn hoofdzetel in Brussel en regionale kantoren in West-Afrika en 
de regio van de Grote Meren. De ngo heeft ontwikkelingsprogramma’s in acht landen in Afrika: Mali, 
Burkina Faso, Niger, DR Congo, Rwanda, Burundi, Oeganda et Tanzania. 
 
In Europa voert Dierenartsen Zonder Grenzen activiteiten met betrekking tot sensibilisering en 
beleidsbeïnvloeding bij veeteeltprofessionals, beleidsmakers en het grote publiek. 

UITDAGINGEN 

Wij zijn een dynamische organisatie die internationaal hoog staat aangeschreven voor haar expertise en 
kwaliteit. We zijn recent begonnen met een organisationeel veranderingsproces om ervoor te zorgen dat 
onze ondersteunende diensten (financiën, HR, IT, administratie, logistiek) beter kunnen inspelen op de 
noden van hun klanten. 

We zijn op zoek naar een Directeur/Directrice Support Services die de volgende uitdagingen aangaat: 

 De efficiëntie van de support services van de organisatie verder verbeteren en deze via 
performantiemaatstaven (KPI’s) opvolgen 
 De financiële stabiliteit van de organisatie verankeren 
 Ervoor zorgen dat de financiële en HR-strategieën van de organisatie de langetermijnpositie van 
Dierenartsen Zonder Grenzen verstevigen als belangrijke speler en expert rond veeteelt in 
internationale samenwerking. 



ROL 

De Directeur/Directrice Support Services is verantwoordelijk voor de goede werking van de support 
services departmenten. 

Hij/zij leidt de verschillende departementen Financiën, HR, IT, Administratie en Logistiek, rekening 
houdend met de algemene strategie van de organisatie. Met zijn/haar energie, enthousiasme en 
leiderschap, inspireert en motiveert de Directeur/Directrice Support Services de medewerkers van de 
services departementen.  

De Directeur/Directrice Support Services rapporteert aan de CEO. Hij/zij maakt deel uit van het 
Directiecomité en rapporteert aan de Raad van Bestuur wat de support services betreft. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Ervoor zorgen dat de verschillende support services departementen optimaal en 
gedecentraliseerd werken; 

 
 Bijdragen tot de strategische ontwikkeling van de organisatie; 
 
 Ervoor zorgen dat de strategie voor alle support services (financieel beheer, HR, IT enz.) wordt 
ontwikkeld en dit in lijn met de algemene strategie van de organisatie;  
 
 Ervoor zorgen dat een motiverend kader voor financieel en boekhoudkundig beheer, interne 
controle, human resources management, IT enz. wordt ontwikkeld/verbeterd en wordt 
uitgevoerd; 
 
 Ervoor zorgen dat de organisatie over degelijke en relevante financiële boordtabellen beschikt en 
hierover met de stakeholders communiceren;  

 
 Ervoor zorgen dat de financiële rapporten geproduceerd worden conform de procedures van de 
institutionele donors en dat de financiële en organisationele audits goed verlopen; 
 
 Leiding geven aan en coachen van een internationaal team. 

 
 

PROFIEL 

Opleiding 

 Een universitair diploma, bij voorkeur in economische wetenschappen of bedrijfsbeheer 

Kennis en ervaring 

 Minimum 5 jaar ervaring in boekhoudkundig en financieel beheer, en liefst ook in human resources 
management, in een seniorfunctie 
 Ervaring in het ontwikkelen en uitrollen van financiële en HR-systemen 
 Uitstekende kennis van het beheer van een organisatie (strategische en organisationele ontwikkeling, 
financieel beheer, human resources management, interne controle, opvolging KPI’s) 
 Ervaring in het leiden van strategische en organisationele veranderingsprocessen en in de rol van 
change agent 



 Ervaring met de procedures van institutionele donors (bv. DGD, ECHO, USAID) en met de sector 
van ontwikkelingssamenwerking is een troef 
 Uitstekende IT-kennis 
 Goede kennis van het Frans en Engels, kennis van het Nederlands is een pluspunt 

Vaardigheden  

 Sterke leiderschapskwaliteiten en people management vaardigheden, en aangetoond vermogen en 
ervaring om teams over verschillende landen heen aan te sturen en te motiveren 
 Blinkt uit in het presteren in een dynamische omgeving en het inspireren van stakeholders en kan 
deze op een enthousiaste manier bij een project betrekken 
 Is resultaatgericht 
 Uitstekende communicatie- en netwerkvaardigheden 
 Sterk vermogen zich aan te passen aan een steeds veranderende context 

Attitudes 

 De waarden (respect, transparantie en duurzaamheid), missie en visie van Dierenartsen Zonder 
Grenzen delen 
 Respect tonen voor anderen en voor andere culturen 
 Een open en positieve houding hebben die vertrouwen wekt 
 Bereid zijn om regelmatig naar Afrika te reizen 

HOE SOLLICITEREN? 
Gelieve voor 30 september 2017 uw motivatiebrief, curriculum vitae en de contactgegevens van drie 
referentiepersonen per e-mail te sturen naar director@vsf-belgium.org. 
 
Kandidaten moeten in aanmerking komen om binnen de Europese Unie te mogen werken. 
 
Meer informatie: www.dierenartsenzondergrenzen.be 
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