
ACLVB ZOEKT  : 
Boekhouder 
 
Standplaats : Gent 
 
 
 
Functiebeschrijving 
 
Doelstelling :  
Inboeken en verwerken van alle boekhoudkundige gegevens met het oog op het samenstellen van 
een financiële informatiebron die gebuikt zal worden bij de rapportering naar de bevoegde 
beleidsorganen. 
 
 
Verantwoordelijkheden: 
 Voeren van de hem toevertrouwde boekhouding(en) volgens de wettelijke en interne 

regelgevingen. Dit houdt o.m. in: 
 
- Registreren, controleren en opvolgen van inkomende facturen. 
- Opvolgen en registreren van inkomsten en uitgaven. 
- Coderen van de boekingsstukken. 
- Financiële en diverse boekingen uitvoeren. 
- Afstemmingscontrole op de bankrekeningen uitvoeren. 
- Opvolgen van debiteurenbeheer en crediteurenbeheer. 
- Opvolgen van kostennota’s. 
- Uitwerken en opvolgen van subsidiedossiers. 
- Opmaken van fiscale fiches en fiscale aangiften. 
- Onderhouden van contacten met klanten (centrale diensten, zones) en leveranciers. 
- Bijhouden van dynamisch archief. 
- Meehelpen bij de jaarafsluitingen. 
- Aanleveren van informatie op vraag van de auditoren. 
- Respecteren van deadlines. 

 
 Werken volgens een participatieve en dynamische denkwijze. Dit houdt o.m. in: 

- Nemen van initiatieven binnen het werkdomein. 
- Uitvoeren van individuele opdrachten, zonder het teambelang uit het oog te verliezen.  
- Motiveren van zichzelf en anderen om de vooropgestelde doelen te bereiken. 
- Deelnemen aan aangeboden opleidingen en dienstvergaderingen. 

 
 
 
Competentieprofiel 
 
Kerncompetenties: 
− Flexibiliteit 
− Klantgerichtheid 
− Samenwerken 
 
 
Functiespecifieke gedragscompetenties: 

 Integriteit 
 Nauwkeurigheid 
 Analysevermogen 
 Plannen en organiseren 
 Resultaatgerichtheid 

 



 
Technische competenties: 

- Zeer grondige kennis AS 400 - Boekhouden 
- Basiskennis van de tweede landstaal 
- Basiskennis AS 400 – Werkloosheid, Premies 
- Kunnen werken in een PC omgeving -> grondige kennis word, excel, AS 400 - Pay… 
 

Kennisvereisten : 
o Zeer grondige kennis Boekhouding 
o Basiskennis Fiscaal Recht 

 
 

Ons aanbod: 
 

- Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 
- Een aantrekkelijk loon met tal van bijkomende voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- 

en groepsverzekering, vakantiegeld 100%,…) 
- Een professionele omgeving met een menselijke aanpak en zowel interne als externe 

contacten 
- Een aangename werksfeer 
- Een boeiende job met een afwisselend takenpakket 
- De mogelijkheid tot het uitbouwen van uw bestaande competenties via het volgen van 

opleidingen 
 
 
Interesse ? 
U kan uw CV en begeleidende brief richten aan: 
Koen De Jaeger – HRM Directeur 
Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Tel.: 09/242.39.01 E-mail: koen.de.jaeger@aclvb.be 
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