
 

 
 
 

 
Het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA/ITAA) is een nationale 
beroepsorganisatie die 12.000 leden en 4.500 stagiairs telt. De belastingadviseur en de accountant 
hebben een belangrijke maatschappelijke rol. Als vertrouwenspersoon en eerstelijnsadviseur van 
zowel grote als kleine ondernemingen en organisaties dragen ze bij tot de financiële gezondheid van 
deze entiteiten. De taken van het ITAA zijn heel divers. In de eerste plaats behartigt het Instituut de 
belangen van zijn leden en stagiairs en staat het ITAA in voor het bijhouden van het openbaar register 
en het toezicht op de beroepsuitoefening. Daarnaast ziet het Instituut toe op de toegang tot het beroep 
alsmede op de permanente vorming van haar leden. 

Wij zoeken een nieuwe algemeen directeur voor onmiddellijke indiensttreding. Hij/zij zal in een eerste 
fase begeleid worden door de huidige algemeen directeur die in zijn opvolging voorziet met het oog 
op zijn pensionering. 

 

 

Algemeen Directeur 
 
 
 

Functie 

  
De functie omvat het dagelijks beheer en de dagelijkse leiding van het Instituut, dat een 60-tal 
personeelsleden telt. 

Als algemeen directeur leid en coördineer je de organisatie bij het realiseren van de vooropgestelde 
doelstellingen. 

Je vormt het scharnier tussen het uitvoerend comité en de interne organisatie. In dit kader neem je deel aan 
de vergaderingen van het uitvoerend comité en de raad. 

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van de verschillende clusters (afdelingen) en voor 
de uitvoering van het beleid. 

Vanuit een helikopterview en met de nodige drive til je de organisatie mee naar een hoger niveau, met meer 
efficiëntie en effectiviteit.  

Je staat de interne diensten bij in de voorbereiding, organisatie, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen 
het financieel, organisatorisch, wettelijk en reglementair kader. 

Je rapporteert aan de voorzitter en ondervoorzitter van het Instituut. 

Het takenpakket omvat ook overleg met overheden en belangenorganisaties. 

 
 

Profiel 

 
- Je bent in het bezit van een masterdiploma of een diploma hieraan gelijkgesteld. 

- Je hebt minstens 10 jaar relevante professionele ervaring als directeur of leidinggevende. Affiniteit 
met accountancy, fiscaliteit, ondernemingsrecht en beroepsreglementering is een belangrijke 

bijkomende troef.  

- Je bent iemand die de organisatie in beweging kan zetten en houden, die als uitgesproken people 

manager de integratie van alle diensten kan bewerkstelligen. 

- Als verbindingspersoon met sterke communicatieve vaardigheden creëer je de optimale ruimte voor 

interne en externe samenwerking in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de leden. 

- Je bent vloeiend tweetalig (Nederlands/Frans) en hebt een goede kennis van het Engels. 



 

- Je getuigt van uitgesproken leidinggevende en coachende vaardigheden die samen met een 
empathische en luisterbereide houding van jou een directeur maken die medewerkers weet te 

motiveren en die draagvlak weet te creëren voor beslissingen en/of veranderingen. 

- Je bent een geboren netwerker en onderhandelaar die op sterke communicatieve vaardigheden kan 

terugvallen.  

- Je bent flexibel, stressbestendig en beschikt over een open geest.  

- Je beschikt over het vermogen om complexe problemen te beheren en beslissingen te nemen, dit 
alles vanuit de overkoepelende visie die je als directeur ontwikkelt en uitdraagt binnen de organisatie. 

- Je beschikt over een grote affiniteit met IT zonder daarom een specialist te zijn. 

 
 

Aanbod 

 
- Het Instituut biedt kandidaten een stabiele en dynamische werkomgeving alsook een aantrekkelijk 

en competitief salarispakket in functie van je capaciteiten en ervaring aangevuld met talrijke 
extralegale voordelen die samengaan met deze functie (bedrijfswagen, maaltijdcheques, 

hospitalisatie- en groepsverzekering, laptop, GSM...) 

- Ons kantoor is gelegen in het centrum van Brussel en is dus vlot bereikbaar met het openbaar 

vervoer. 

 
 

Solliciteren 

 
Jouw sollicitatie dient de volgende documenten te bevatten: 

• Gedetailleerd CV waaruit de vooropgestelde ervaringsvereisten kunnen afgeleid worden 

• Motivatiebrief  

• Kopie van je diploma op masterniveau of gelijkgesteld 

 

 

 


