
 
 
 
Flanders’ FOOD is op zoek naar een Accounting & Finance Business Partner die de managing director 
en het team aan innovatiemanagers ondersteunt in zowel financiële accounting, analyse, controle en 
financiële rapporteringen voor de organisatie.  
 
Flanders’ FOOD is het innovatieplatform voor de Vlaamse voedingsindustrie en is erkend als 
speerpuntcluster agrovoeding door de Vlaamse overheid via het Agentschap voor Innoveren en 
Ondernemen (VLAIO). Flanders’ FOOD neemt een centrale rol in het innovatielandschap en werkt samen 
met (leden-)bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen, innovatie-actoren zoals Pack4Food, 
Senstech, Sirris, Workitects, … en met Europese partners. Het accent ligt altijd op innovatie, maar 
Flanders’ FOOD ondersteunt in de breedte van het innovatietraject: er worden strategische 
onderzoeksprojecten opgezet, maar er worden ook pilootmachines aangekocht voor concrete 
implementaties met bedrijven. Daarnaast zijn er veel activiteiten om kennis te verspreiden en om 
bedrijven aan te zetten tot concrete implementaties.  
 
Flanders’ FOOD medewerkers zijn gedreven en gepassioneerde mensen die Vlaamse voedingsbedrijven 
overtuigen om hun grenzen te verleggen zodat ze nieuwe producten, processen en bedrijfsmodellen 
ontwikkelen en implementeren. Flanders’ FOOD wenst de excellente wetenschappelijke kennis in 
Vlaanderen te laten renderen zodat onze bedrijven kunnen groeien en verder exporteren.  
 
Als Accounting & Finance Business Partner zorg je voor een betrouwbare maandelijkse financiële 
verslaggeving aan zowel interne als externe stakeholders. Je rapporteert rechtstreeks aan de managing 
director en bent onderdeel van het support team. Je staat heel dicht bij de innovatiemanagers en zal 
hen begeleiden in het opmaak van projectbudgetten en verzorgt de financiële rapportering van de 
subsidieprojecten.  
 

TAKENPAKKET 

• Het voeren van de dagelijkse boekhouding, met daarin inbegrepen: 

o Inboeken en opvolgen van aankoopfacturen met de juiste analytische codering 

o Opmaken van verkoopfacturen op basis van de input van de business 

o Voorbereiden en uitvoeren van betalingen aan leveranciers 

o Opvolgen en reconciliëren van balansposten – zoals voorzieningen, toe te rekenen kosten,… 

o Doorsturen van de maandelijkse BTW rapportering 

o Uitvoeren van zowel de maand- als jaarafsluiting 

• Het analyseren en rapporteren van financiële cijfers en adviseren naar de managing director, 

interne en externe stakeholders: 

o Het opstellen en opvolgen van budgetten, forecasts en variantieanalyses in samenwerking 

met de business 

o Het opvolgen van kosten versus de opbrengsten in de verschillende projecten 

o Het opstellen van een cash prognose & analyse van werkkapitaal 

o Het opvolgen van de audit, fiscale en legale dossiers 

• De interne processen rond accounting op punt zetten en documenteren 

• Het voortouw nemen in een aantal optimalisatietrajecten rond digitalisering van de financiële 

flows, maar ook het verbeteren van de financiële inzichten bij collega-innovatie managers 

(betalingsflows opzetten, automatisch boeken van kostennota’s, opvolgen van parameters met 

impact op financiën van een project, …) 

• Het aanspreekpunt vormen voor interne en externe stakeholders rond financiële topics (o.a. 

externe audits van subsidie-agentschappen, audits van de bedrijfsrevisor, … 

• Fungeren als back-up van collega’s in het support team om continuïteit te verzekeren 

VACATURE 

Flanders’ FOOD zoekt  

een Accounting & Finance Business Partner! 



•   

 

 

 

P R O F I E L  
• Idealiter heb je een Master-diploma behaald (bij voorkeur in een economische richting) of 

gelijkgesteld door ervaring en kan je terugkijken op minimum 5 jaar werkervaring als allround 
Accountant.  

 

• Er is een perfecte talenkennis van het Nederlands vereist, aangevuld met een vlotte 
(geschreven en mondeling) kennis van het Engels. Als service-gerichte professional zijn jouw 
communicatieskills to the point.  

 

• Het is belangrijk dat je een bedreven gebruiker bent van verschillende MS Office applicaties en 
affiniteit en interesse toont voor diverse software applicaties (Bright Analytics, Salesforce, 
Sharepoint, …), waarbij kennis van het boekhoudpakket Exact Online een pluspunt is.  

 

• Je hebt een ruim analytisch vermogen en bent in staat om de correcte vertaalslag te maken 
van de business naar de financiële rapportering met de boekhoudkundige principes. Binnen een 
innovatieve organisatie word je aangemoedigd tot initiatief voor verbetervoorstellen binnen 
het team.  

 

• Voor deze job is het belangrijk dat je heel punctueel bent en nauwkeurig werkt.  
 

• Je komt terecht in een dynamisch team met veel autonomie en verantwoordelijkheid. We gaan 
op een respectvolle en informele manier om met elkaar en we geven elkaar kansen om te 
groeien.  

 

• Flanders’ FOOD heeft haar hoofdkantoor in Brussel en een satelliet kantoor in Roeselare. 
Tijdens de corona pandemie wordt er heel veel thuisgewerkt en hiervoor worden de nodige 
werkmiddelen en tools voorzien.  

 

• Voor wat hoort wat en de juiste persoon op de juiste plaats geniet dan ook van een 
aantrekkelijk verloningspakket voor zoveel inzet en engagement.  

 
 
 

Voe l  j e  j e  A A N G E S P R O K E N  ?   
Stuur je motivatiebrief met kort cv naar  

Inge Arents  
(algemeen directeur)  
inge.arents@flandersfood.com 
0477/69 72 63 
 
 
 

 

Meer  A C H T E R G R O N D I N F O R M A T I E  ?  
Zie onze website www.flandersfood.com.  
  
 

VACATURE 

Flanders’ FOOD zoekt  

een Accounting & Finance Business Partner! 
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