
Vacature

Boekhouder centrale dienst scholengemeenschap (voltijds)

Je maakt deel uit van een team van boekhouders die samen instaan voor het volledige financiële
luik van alle scholen van de scholengemeenschap. Je werkplek bevindt zich op de campus in
Bree.

Algemeen profiel
● Je hebt minimum een bachelordiploma in een economische of financiële richting.
● Je hebt een brede kijk op de boekhoudkundige en financiële aspecten binnen een

schoolcontext.
● Je beschikt over een grote dosis verantwoordelijkheidszin en werkt zelfstandig.
● Je bent probleemoplossend ingesteld en beschikt over een logisch analytisch

redeneervermogen.

Takenpakket
● Je bent aanspreekpunt en verantwoordelijke voor je eigen deeldossier(s) binnen de

scholengemeenschap.
● Je bent verantwoordelijk voor de dagdagelijkse boekhoudkundige processen: verwerken en

inboeken van aankoopfacturen, diverse en financiële verrichtingen, uitvoeren van
betalingen ...

● Je bent verantwoordelijk voor diverse financiële controles en rapporteringen aan directies
en/of het bestuur.

● Je zorgt voor het opstellen en opvolgen van de begroting.
● Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van het boekjaar en het opstellen van de

voorstelling balans onderwijs.
● Je zorgt voor het voorbereiden en opstellen van het auditdossier voor de bedrijfsrevisor.
● Je waakt over de financiële opvolging van subsidiedossiers.
● Samen met het financiële team volbreng je diverse centrale taken zoals de opmaak en

neerlegging van de jaarrekening, de opmaak van het geconsolideerd einddossier, de
RPB-aangifte, de aangifte fiscale fiches, de aanvraag van terugbetalingen …

Functiegerichte competenties
● Je staat in voor de dagdagelijkse werking van de cel financiën en de operationele

uitvoering van het boekhoudproces.
● Je beschikt over een brede vakkennis.
● Je stelt je loyaal en dienstbaar op t.o.v. het schoolbeleid.
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Organisatorische competenties
● Teamplayer
● Communicatief
● Besluitvaardig
● Flexibel
● Zin voor initiatief
● Kunnen samenwerken
● Plannen en organiseren
● Verantwoordelijk
● Zelfstandig kunnen werken

Geïnteresseerd?
Mail vóór 28 maart 2022 uw motivatiebrief met CV naar Kurt Convents, pedagogisch directeur
(kurt.convents@augustinus-bree.be). Voor meer informatie kan u contact opnemen via hetzelfde
e-mailadres.
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