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Vacature boekhouder (halftijds)Vacature boekhouder (halftijds)Vacature boekhouder (halftijds)Vacature boekhouder (halftijds)    

 

Doof Vlaanderen wil werk maken van gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove 

personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal, in de samenleving. Daarom komt Doof 

Vlaanderen op voor de eigenheid, de rechten en het welzijn van dove personen in alle aspecten 

van het dagelijks leven. 

 

Je opdracht Je opdracht Je opdracht Je opdracht  

• Je beheert de complete boekhouding: aankopen, verkopen, facturatie, het financiële 

luik, beheer klanten/leveranciers en hun betalingen.  

• Je stelt tussentijdse balansen op om budgettaire opvolging mogelijk te maken.  

• Je bereidt de jaarlijkse begroting voor, evenals de budgetcontroles, de jaarafsluiting en 

de financiële verslagen met toelichtende bijlagen. 

• Je stelt de jaarlijkse balans met bijlagen op en publiceert deze bij de NBB. 

• Je rapporteert aan en communiceert met de directeur, de raad van bestuur en de 

algemene vergadering.  

• Je werkt samen met de assistent - boekhouder en externe adviseur/auditor voor de 

jaarlijkse rapportering/afsluiting.  

Vereisten:Vereisten:Vereisten:Vereisten:    

o je bent vertrouwd met diverse informatica-toepassingen; 

o je springt vertrouwelijk om met de financiële gegevens van de vzw; 

o je bent stipt, stressbestendig, correct, sociaal, communicatief en kan 

zelfstandig werken; 

o je bent in staat om efficiënt informatie op te zoeken en te verwerken; 

o een zeer goede kennis van Vlaamse Gebarentaal is essentieel, daarnaast heb je 

ook kennis van Nederlands en Engels. 

Wij bieden:Wij bieden:Wij bieden:Wij bieden:    

o een contract voor bepaalde duur (6 maanden) met kans op omzetting naar 

contract van onbepaalde duur; 

o tewerkstelling goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto:  

Zwijnaarde (Gent); 

o loon volgens barema PC 329.01 

o Aanvang vanaf 1 april. 
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SollicitatiesSollicitatiesSollicitatiesSollicitaties        

Sollicitaties met motivatiebrief en CV uiterlijk tegen 1 maart 2018 via mail t.a.v. Filip 

Verstraete, algemeen directeur Doof Vlaanderen: filip.verstraete@doof.vlaanderen.  

Geselecteerde kandidaten krijgen vervolgens een uitnodiging voor een gesprek. Meer info via 

de directie. 

 

 

 


