VACATURE / H E T A G E N T S C H A P I N T E G RA T I E E N I N B U R G E RI N G I S OP ZOE K N A A R E E N

Boekhouder

REGIO BRUSSEL (TOUR & TAXIS)

Doel van je functie
Als boekhouder sta je in voor de financieel administratieve ondersteuning van de organisatie. Je ondersteunt het
diensthoofd Financiën en de hoofdboekhouder door het correct registreren van gegevens in het boekhoudkundig
programma en door het voorbereiden en uitvoeren van boekhoudkundige verrichtingen.

Je verantwoordelijkheden
•

Je maakt facturen op.

•

Je controleert aan- en verkoopfacturen en financiële verrichtingen op vlak van de algemene en analytische
codering.

•

Je controleert aan- en verkoopfacturen en contacteert cliënten en leveranciers in verband met de openstaande posten.

•

Je controleert de onkostennota’s van de medewerkers en boekt ze analytisch in.

•

Je voert goedgekeurde betalingsopdrachten uit.

•

Je voert diverse boekingen uit (loonbestanden, afschrijvingen).

•

Je maakt financiële overzichten op en licht deze toe aan de dienstverantwoordelijke.

•

Je klasseert, kopieert, scant facturen en verzendt deze aan de betrokkenen of verstuurt een herinnering bij
niet-betaling.

•

Je bereidt de opmaak van subsidiedossiers voor. Je bereidt de aanvraagformulier voor, vraagt bewijsstukken
op, controleert en registreert deze.

Je profiel
•

Kennis – Je bent pas afgestudeerd als bachelor in accountancy of in een andere economische of
boekhoudkundige richting, of je hebt vergelijkbare ervaring in boekhouding.

•

Analytisch vermogen – Klopt er iets niet? Dan zie jij dat meteen en doe je het nodige om dit recht te
zetten. Je hebt dus een sterk analytisch inzicht en denkt procesmatig.

•

Klantgerichtheid – De klant staat voor jou op de eerste plaats. Je werkt dan ook nauw samen met
andere diensten binnen de zakelijke afdeling voor een optimale dienstverlening.

•

Operationeel plannen – Je werkt zelfstandig, organiseert je eigen werk en respecteert de timing. Want
elke boekhoudafsluiting brengt de nodige deadlines met zich mee.

•

Teamplayer – Je communiceert vlot met je collega’s en werkt graag samen.

•

Talenkennis – Je spreekt vloeiend Nederlands

•

Software – Je kan zeer vlot overweg met Excel (MS Office)

.1 / 2

Wat bieden we jou?
•

Een boeiende job in een team van enthousiaste collega’s.

•

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

•

Een loon volgens barema B1a van het PC 329. We houden rekening met relevante ervaring bij het bepalen
van je anciënniteit.

•

Maaltijdcheques van 6 euro per gewerkte dag.

•

Hospitalisatieverzekering.

•

Groepsverzekering.

•

Gratis woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

•

Een interessante verlofregeling.

Je standplaats is Tour & Taxis in Brussel.

Hoe solliciteer je?
Je kan enkel solliciteren via e-mail. Je stuurt ten laatste op 14 augustus 2020 jouw motivatiebrief en cv naar
vacatures@integratie-inburgering.be met de vermelding van de referentie “boekhouder”.
Na een eerste screening op basis van motivatiebrief en cv, nodigen we de weerhouden kandidaten uit voor een
selectiegesprek op 27 augustus 2020.

Wie zijn we?
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.
We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van migratie.
Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en internationaal
familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen.
Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen Gent
en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.
» www.integratie-inburgering.be
» Bekijk ook ons jaarverslag

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap, chronische
ziekte... Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Agentschap Integratie en Inburgering
Private stichting
Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86C bus 212
1000 Brussel
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