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VACATURE BOEKHOUDER 
Contract onbepaalde duur 

Werken in Emiliani  

Emiliani is een dynamische en innovatieve voorziening in Lokeren. We zijn voortdurend op zoek naar 

manieren om de dagelijkse ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking niet 

alleen te garanderen, maar ook te verbeteren. Samen met de cliënten en hun netwerk bekijken we 

hoe hun leven invulling kan krijgen op vlak van wonen, werken en vrije tijd…  Meer dan 300 collega’s 

werken dagelijks aan doelen die we samen vooropstellen. Emiliani wil een omgeving zijn waarin het 

welzijn van zowel cliënten als medewerkers voorop staat. Om dat doel te bereiken is samenwerking 

en dialoog heel belangrijk. Samen kan je meer bereiken, met respect voor ieders eigenheid en 

talenten. 

 

Werken als boekhouder 

Je wordt een parttime collega (19/38) tot september 2021. Wegens pensionering van onze boekhouder 

schakelen we je daarna graag voltijds in. 

Je geeft volgende gegevens in, in Exact Online: 

 Leveranciersboekhouding 

 Inboeken financiële verrichtingen (banken/kassen) 

 Opmaken verkoopfacturen 

 Investeringsfiches/afschrijvingen 

 Loonboekingen en andere diverse boekingen 

Je rapporteert ook: 

 Periodieke cijfers 

 Thesaurie en de prognoses ervan 

 Ad-hoc bevragingen 

 

Wat verwachten we van jou?  

 Je hebt een bachelordiploma Accountancy 

 Je bent analytisch 

 Je bent IT-vaardig  

 Je bent goed in Excel 

 Je kan zelfstandig werken, maar je bent ook een teamplayer 

 Je bent dynamisch en discreet 

 Je formuleert voorstellen om de efficiëntie van “jouw” boekhouding te verhogen 
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Wat kan jij van ons verwachten?  

 Contract  van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding, in een werkzekere sector 

 Inhoudelijk een zéér interessante functie  

 Een aangename werksfeer en enthousiaste collega’s 

 Emiliani ligt op wandelafstand van het station. Jouw bus- of treinabonnement voor woon-

werkverkeer wordt terugbetaald of je ontvangt een aantrekkelijke fietsvergoeding (0,24 

euro/km) 

 

Interesse in deze job? 

Voor meer informatie kan je terecht bij Heidi Roels, via het algemeen telefoonnummer  
09 348 17 39.  

Solliciteren kan door jouw motivatiebrief en CV vóór 31/10/2020 te bezorgen aan  
Heidi Roels, via vacature@emiliani.be  
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