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Callebaut Architecten is een Belgisch architectenbureau 
gespecialiseerd in renovatie en restauratie van erfgoed. Het 
bureau focust zich hierbij op de essentie: het ontdoen van 
het overbodige en het terugbrengen van het ‘oude’ cachet 
en de authentieke sfeer, met het oog op de nieuwe functie 
en toekomst. Deze afweging wordt samengevat in de term 
‘dynamisch behoud’.

Het bureau heeft een frisse en onderscheidende aanpak door 
de grote waarde die gehecht wordt aan wetenschappelijk 
vooronderzoek.

Momenteel bestaat het bureau uit een interdisciplinaire mix van 
15 ingenieur-architecten, architecten en interieurarchitecten 
met ervaring, opleiding en interesse in restauratie en 
monumentenzorg. Deze kleinschaligheid en gedrevenheid 
garandeert een persoonlijke aanpak, een nauwe opvolging en 
directe communicatie.

Job inhoud

Als Financial Office Manager ben je verantwoordelijk 
voor de flow van projecten. Dit wil zeggen een goede 
communicatie tussen de mensen, de zaakvoerders en 
het team. Dankzij jou loopt alles vlotter. Bottlenecks 
worden door jou getraceerd en opgelost met de 
teamleden. Je bent een deel van het managementteam 
samen met de zaakvoerder en het kernteam van 5 
Project Architecten.
Je bent de rechterhand van de zaakvoerder. Je 
werkt samen met de secretariaatmedewerkster en 
zal het management ontlasten van operationele 
zaken. Het administratieve en financiële luik is jouw 
verantwoordelijkheid.

Persoonlijke skills

— Duidelijkheid, nauwgezetheid (punctueel), sterke 
communicatie en betrouwbaarheid zijn 4 kerntalenten 
en onontbeerlijk in deze job.
— Je bent een People-manager die het kantoor op 
punt houdt en mensen ontvangt en gesprekken met de 
buitenwereld kan houden.
— Je bent ambitieus en zet in op de verdere groei 
van het kantoor, om het bureau te laten groeien als 
organisatie. 
— Je kan delegeren om samen in duo met onze 
secretariaatsmedewerker beheren jullie het 
administratief – financiële luik.
— Een sterke analytische en financiële geest 
combineert met een oog op efficiëntie is bovendien 
ook vereist. Je bent heel sterk in cijfers en bijhorende 
Excel kan hiervoor modeldocumenten opmaken.



Kennis - ervaring

— Opleiding Economie (of soortgelijke opleiding).
— Ervaring in Boekhouden en Financiële rapporten correct 
interpreteren is een must
— Ervaring met Excell en CRM pakketten is essentieel.
— Kennis van de Bouw en ervaring in de job is een pluspunt.

Aanbod

— Een voltijdse (40u/w) of deeltijdse tewerkstelling 
— Een uitgelezen kans om ervaring op te doen & je verder te 
ontplooien binnen een financieel gezond en groeiend bedrijf
— Je komt te werken bij een innovatief Architectenbureau 
die met veel enthousiasme hun projecten tot een goed einde 
brengen.
— Een gevarieerd takenpakket met verantwoordelijkheid.
— Mogelijkheid om je verlof vrij in te plannen rekening 
houdend met elkaar en voorziene deadlines.
— Je mag rekenen op een mooi salaris afhankelijk van jouw 
ervaring, competenties en opleiding, aangevuld met een 
uitgebreid pakket aan extralegale voordelen.
— Je wordt tewerkgesteld in een historisch pand in Drongen, 
op fietsafstand van Gent. 
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UITGEBREIDERE TAAKOMSCHRIJVING

Management

— Facturatie, betalingen en betaalagenda worden 
opgevolgd samen met de zaakvoerder. Rapportage 
over toekomst en verleden horen bij het pakket om 
visie hieraan aan te passen. Omzet, kosten, KPI’s zijn 
gekend domein.
— Cashflow en betaalagenda gebeurt samen met de 
facturatie. inschatting van kredieten, verzekeringen en 
deze onderhandelingen gebeuren door jou.
— Planning van de projecten is jouw taak op aangeven 
van de Project-Architecten. Je maakt de 6 maandelijkse, 
maandelijkse en nacalculatie trimestrieel. 
— Nacalculaties van bouwkost, erelonen en projecten 
zijn een constante opvolging. Van de projecten ken je 
de algemene toestand.
— Contracteren van klanten en nieuwe projecten heb je 
in de vingers en rond je samen met de zaakvoerder af. 
Je kent alle details van een deal. Alle cijfermateriaal en 
details zijn jouw bezorgdheid en verantwoordelijkheid.
— Procedures en modeldocumenten. In samenwerking 
met de project-architecten en zaakvoerder worden 
deze uitgewerkt onder jouw supervisie. Het up-to-
date zijn en een goede werking van deze bibliotheken 
zijn jouw opvolging. Ook het draaiboek van de office-
managing stuur jij aan.
—De nodige maandelijkse besprekingen en 
opvolgingen worden door jou voorbereid en 
voorgezeten met een duidelijk zicht op feiten, concrete 
initiatieven en cijfers. 
— Externe Contacten met klanten, banken, externe 
bureaus in teamverband, e.d. 
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Infrastructuur

— Je houdt het algemene in het oog en bijsturingen worden 
doorgeven aan het secretariaat.
— Structuren, Procedures en Modeldocumenten worden door 
jou mee geïmplementeerd.

Tentatives

— Noodzaak van soort nieuwe projecten en contractuele kant 
worden door jou opgevolgd en overlopen. Goede externe 
communicatie en onderhandeling skills zijn hierbij van cruciaal 
belang.
— Je hebt de verantwoordelijkheid over de nieuwe tenderings 
en stuurt mensen aan om documenten en content op te maken 
binnen de deadlines en in goed onderling overleg met externe 
teamleden.
— Je zal contacten hebben met toekomstige klanten of 
overheden en volgt deze op.

HR

— Je bent de hoofdpersoon voor opvolging van het 
team. Je houdt een vinger aan de pols in het team en 
de diverse groepen en kijkt wat het team en bureau 
nodig heeft.
— Je bent het klankbord voor Wouter en medewerkers 
en houdt de communicatiestromen strak.
— Je bespreekt ook samen met zaakvoerder en project-
architecten de werking van het bureau met de mensen 
in functioneringsgesprekken of teamvergadering. De 
voorbereiding hiervoor liggen bij jou. overlegmomenten 
worden door jou georganiseerd en erop nagezien.
— Nieuwe aanwervingen, vacatures, sollicitaties 
worden door jou georganiseerd. Beslissingen worden 
dan binnen management genomen of kerngroep.
— Screening van nieuwe opleidingen of mogelijke 
initiatieven om de noden binnen het tem te verbeteren 
zijn een aandachtspunt.

Motivatiebrief en CV: info@callebaut-architecten.be

Wij nodigen je uit voor een verkennend gesprek en een 
voorstelling van onze projecten en kantoor. 

Solliciteren kan tot 20 januari 2020.


