
Bachelor boekhouding
Contract onbepaalde duur 

80%

De vzw’s Zorgnetwerk Trento, 
Huize Vincent en Ikoo 
bundelen voor ondersteunende 
diensten hun krachten en zijn 
op zoek naar een bachelor 
boekhouding:

• Die bij voorkeur een opleiding 
in accountancy-fiscaliteit of een 
andere financiële richting heeft

• Die graag de boekhouding van 
meerdere organisaties actief in 
de zorg ondersteunt

• Die zich kan vinden in de 
waarden en normen van elke 
deelorganisatie

• Die analytisch redeneert en 
nauwkeurig en precies werkt

• Die procesmatig denkt en 
houdt van strak 
timemanagement

• Die sterk is in het structureren, 
organiseren en efficiënter 
maken van werkmethodes

Aanbod:

• Marktconforme verloning volgens 
PC330 aangevuld met extralegale 
voordelen

• Contract onbepaalde duur

• Jobtime afwijkend van 80% is 
bespreekbaar

• Telewerk mogelijk

• Interne en externe 
opleidingsmogelijkheden

• Snelle indiensttreding na een 
sollicitatiegesprek met proef en 
eventueel een assessment op later 
tijdstip

Solliciteren:

• Motivatiebrief en CV via 
• www.zorgnetwerktrento.be/jobs

Meer info: 

• 0484 84 58 03 (Tom, Directeur Ikoo)

http://www.zorgnetwerktrento.be/jobs


Wij selecteren onze medewerkers op basis van
competenties en maken geen onderscheid op basis van
leeftijd, afkomst, religie, seksuele geaardheid of geslacht.

Taken:

• Je bent 
medeverantwoordelijk voor 
het opstellen van:
• jaarrekeningen en 

balansen
• financiële analyses en 

afsluitingen
• btw-aangiftes
• de voorbereiding 

bedrijfsrevisor

• Je voert periodieke 
rapportages uit en biedt 
ondersteuning bij financiële 
rapporteringen

• Je voert 
beleidsvoorbereidende 
analyses met toegevoegde 
waarde uit, ter ondersteuning 
van beleidsbeslissingen, voor 
de directies van de 
verschillende organisaties

• Je bewaakt de financiële 
administratie en processen 
en zorgt samen met het team 
voor de optimale uitvoering 
van alle boekhoudkundige 
taken

• Je volgt de correctheid van 
gegevens conform de 
wettelijke bepalingen en 
vooropgestelde richtlijnen op

• Je identificeert en 
implementeert 
verbeteringsmogelijkheden in 
de financiële processen

• Je stelt samen met het team 
een tijdschema op met 
deadlines die om juridische of 
organisatorische redenen 
strikt moeten worden gevolgd

• Je hebt oog voor de eigenheid 
van elke deelorganisatie en 
coördineert de opvolging van 
de verschillende organisaties

• Je werkt voor de uitwisseling 
van gegevens nauw samen 
met verschillende diensten en 
teams


