Verantwoordelijke financiën en zakelijk beheer
Aksent VZW creëert kansen voor specifieke doelgroepen om hun maatschappelijke en
sociale betrokkenheid te verhogen :
 door het organiseren van ondersteunende initiatieven opdat ouderen en
hulpbehoevenden kwaliteitsvol en zelfstandig en bijgevolg langer thuis kunnen
blijven wonen.
 door het aanbieden van opleiding en werkervaring aan personen met beperkte
kansen op de arbeidsmarkt , om hun tewerkstellingsmogelijkheden te vergroten.
Ben jij de nieuwe verantwoordelijke financiën en zakelijk beheer bij Aksent VZW?

Wat zal je doen?
 Je bent verantwoordelijk voor:
o de (interne) boekhouding, de budgetten, de betalingen, de ontvangsten, de
subsidieaanvragen en de afrekeningen.
o de personeelsadministratie
o de interne administratie
o de leveranciersovereenkomsten
o het technisch en commercieel beheer van de infrastructuur (gebouw en
materiaal).
 Samen met de algemeen coördinator en de raad van bestuur bepaal je het financieel
beleid en het administratief beleid van de vereniging.
 Je werkt actief mee aan ad hoc projecten.
 Je geeft leiding aan drie medewerkers.
 Je rapporteert aan de algemeen coördinator.
Welke ervaring heb je?
 Je hebt minstens twee jaar relevante beroepservaring met boekhoudkundige taken.
 Je kan vlot werken met een boekhoudpakket.
 Je hebt onze twee landstalen geleerd (NL/FR) en druk je schriftelijke en mondeling
vlot uit in deze talen.
 Je hebt een diploma hoger onderwijs (korte of lange type) of gelijkwaardig door
ervaring.
 Je hebt een sterke affiniteit met Brussel.
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Hoe werk je?






Je werkt efficiënt samen.
Je werkt nauwgezet en precies.
Je werkt oplossingsgericht.
Je bent integer.
Je bent ondernemend.

Waar zorgen wij voor?
 We zorgen voor een voltijds contract (38u) van onbepaalde duur.
 We zorgen voor een verloningspakket volgens PC319.01.
 We zorgen voor flexibele werkuren met mogelijkheid tot thuiswerk (na
inwerkingsperiode).
 We zorgen voor werk met maatschappelijke meerwaarde.
 We zorgen voor de mogelijkheid om impact te hebben.
 We zorgen voor leuke collega’s.
 We zorgen voor ruimte voor je creativiteit.
 We zorgen voor opleidingsmogelijkheden.

Voor meer informatie over de functie en het sollictatieproces neem je contact op met Ludo
de Vleeschauwer op 02/240.71.90.
Solliciteren voor deze functie doe je via e-mail met als bijlage de recentste versie van je CV
naar ludo.devleeschauwer@aksentvzw.be
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