VACATURE
Management accountant – financieel medewerker
voltijds (of 80%)
Het VIGeZ is een expertisecentrum voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie. We bieden
strategieën, methodieken, advies en opleiding aan professionals die werken aan gezond leven en
een gezonde leefomgeving.
Momenteel zijn we op zoek naar een dynamische ‘hands on’ management accountant, met de wil
om te leren en mee te denken. Bedoeling is om, na 1 werkjaar, met de nodige ondersteuning en
begeleiding, de boekhouding en financiële rapportering zelfstandig op te nemen, en het management te
adviseren bij het financieel beleid.
Je functie:
- Je werkt actief mee aan de algemene boekhouding: opmaak en inboeken van facturen, inboeken
lonen, uitsplitsen van loongegevens, voorbereiding betalingen (Isabel), betalingen nakijken,
crediteurenbeheer, nakijken van de rekeningen
- opmaken van de maandelijkse budgetopvolgingen en rapportering
- opmaak financiële (eind)verslagen voor subsidieverstrekkers en voorbereiden van de jaarafsluiting
- voorbereiding van de begroting en de rapportering
- organisatie, beantwoorden van vragen en uitvoering van de uitbetaling voor
terugbetalingssystemen
- adviseren en pro actief meedenken over financieel beleid, verbeteringen en accounting procedures
Je profiel:
- Je beschikt over een bachelor diploma in een economische/financiële richting of evenwaardig
opgebouwd door ervaring
- je bent een nauwkeurig en analytisch werker die deadlines respecteert
- Je communiceert vlot en graag in het Nederlands, discreet en positief
- Je bent flexibel en pro-actief ingesteld
- Je hecht belang aan service en kwaliteit
- Je kan zelfstandig werken, maar bent ook een teamspeler
- Je kiest voor een gezonde leefstijl
Wij bieden je:
- Een voltijds contract of 80%
- Een uitdagende en afwisselende job in een organisatie met maatschappelijk actuele en
inspirerende thema’s, erkend als het expertisecentrum voor gezond leven in Vlaanderen.
- Een prettige en vlotte werksfeer in een dynamisch team.
- Ondersteuning en begeleiding om te groeien in de functie en de verdere ontwikkeling ervan in functie
van jouw capaciteiten en ambitie.
- Een aantrekkelijk loon en verlofdagen (volgens PC 331), gratis woon-werkverkeer NMBS,
fietsvergoeding, maaltijdcheques, flexibele arbeidsuren en uitgebreide opleidings- en
ontwikkelingskansen.
Interesse?
Stuur ten laatste op 3 maart 2017 je sollicitatiebrief met cv als 1 document in pdf-formaat ter
attentie van Linda De Boeck, directeur, naar vacature@vigez.be met referte ‘MA’. Het
sollicitatiegesprek gaat door op woensdag 22/03/17.
Meer informatie over het VIGeZ vind je op www.vigez.be.

