
 

 

 

 

 

De Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD) Limburg en de Vereniging Geestelijke 
Gezondheidszorg (VGGZ) vzw bieden samen gespecialiseerde ambulante zorg en preventie op maat, met 

een bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare cliënten. 
 

Momenteel zijn wij op zoek naar een 
 

Medewerk(st)er Boekhouding 

voor een deeltijdse functie (80%) van onbepaalde duur  
 

Functieomschrijving 
 

 Je bent verantwoordelijk voor de volledige boekhouding van de VZW zoals het verwerken van de 

facturen, financiële verrichtingen, voorbereiden betalingen,… (incl. het analytisch verwerken van de 

boekhoudstukken). 

 Je bereidt de tussentijdse/jaarafsluiting voor en de rapportage hiervan. 

 Je stelt de jaarlijkse begroting op. 

 Je volgt de subsidies en afrekening van projecten op, evenals de verzekeringsdossiers. 

 Je volgt de openstaande klanten en leveranciers op. 

 Je stelt de wettelijke fiscale en sociale aangiften op. 

Profiel 
 

Kennis 

 Bachelordiploma Boekhouding-Accountancy 

 Ruime kennis van het courante MS Office pakket en de actuele VZW-wetgeving 

 Relevante professionele ervaring 

Vaardigheden 

 Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden 

 Zorgvuldigheid en discretie in het omgaan met bedrijfsgegevens 

 Sterk en accuraat in administratie en registratie 

 Analytische instelling 

 Gestructureerd en zelfstandig kunnen werken met verantwoordelijkheidszin 

 Je bent een vlotte, gedreven teamplayer en kan zeer goed werken met de computer 

Attitude 

 Je kan je aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 

 Je bent klantgericht en komt regels en afspraken na 

 Je bent zorgvuldig, stipt en stressbestendig (je weet om te gaan met deadlines) 

 Je bent bereid tot bijscholing 

Aanbod 

 Werken in een dynamisch team 

 Deeltijds (80%) contract van onbepaalde duur 

 Dagwerk, arbeidsduur:  30,4 werkuren per week 

 Verloning: barema 1.55 – P.C. 331 

 Groepsverzekering 

 Mogelijkheid tot bijscholing en vorming 

 Plaats van tewerkstelling: Hasselt 

Interesse? Bezorg je CV met motivatiebrief schriftelijk of per e-mail uiterlijk op 7 juni 2019 aan  

Karen Beuckx, Pater Valentinuslaan 32, 3500 Hasselt – karen.beuckx@vggz.be 

Bijkomende informatie is te verkrijgen bij mevr. Karen Beuckx, Directie: tel. 011/22 30 10. 
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