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BOEKHOUD-ST-ER
voor de Algemene Boekhouding
ONBEPAALDE DUUR – VOLTIJDS – BRUSSEL
De sociale dienst CAW Brabantia, antenne Caritas International, is erkend als sociale dienst die de
opvang en begeleiding verzekert van personen in nood, en meer specifiek de begeleiding van
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.
Om ons team bij het departement Financiën te versterken, zijn wij op zoek naar een

VOOR

Boekhoud-st-er

CONTRACT ONBEPAALDE DUUR - VOLTIJDS
MISSIE
De boekhoud-st-er werkt in het team Financiën van Caritas International en zal voor de entiteiten CAW
Brabantia, Caritas Wallonie en het Consortium 12-12 zorgen. Hij/Zij zal altijd contacten onderhouden met
de financiële teams van het operationele departement.

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Boekhouddocumenten encoderen, de boekhouding van de 3 vzw’s Brabantia CAW, Caritas
•
•
•
•
•
•
•

Wallonie en het Consortium 12-12 voeren;
Leveranciers betalen en de kas beheren;
Uitgaven en inkomsten boekhoudkundig verwerken;
De boekhouding voor nieuwe projecten ontwikkelen;
De boekhouding doen voor subsidies;
Afsluitingen voorbereiden;
Aan audits deelnemen;
De algemene boekhouding van Caritas International ondersteunen.

PROFIEL
• Opleiding als bachelor in boekhouding;
• Met of zonder ervaring;
• Goede kennis van de Office-set en Excel;
• Vertrouwd met boekhoudkundige software, idealiter Navision;
• Goede beheersing van cijfers en de procedures qua opvolging van de boekhouding;
• Zelfstandig, nauwkeurig, eerlijk, flexibel en enthousiast;
• Frans of Nederlands kennen, en goede kennis van de andere taal;
• Goede communicatie (schriftelijk en mondeling);
• Goede interpersoonlijke relaties.
HEB JE INTERESSE?
Stuur ten laatste op 30 november 2022 je kandidatuur (CV + motivatiebrief) naar cv@caritas.be en
vermeld “Boekhoud-st-er” in het onderwerp van je mail.
CAW Brabantia biedt je een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen in een dynamisch
team in een toonaangevende internationale organisatie. De gekozen kandidaat moet 2 referenties
en een uittreksel 595 uit het strafregister kunnen voorleggen.
www.brabantia.brussels/nl/de-sociale-dienst-van-caritas-international

