
  

 

 

 

 

CAR Lovenjoel 
Domein Klein Park 
Stationsstraat 25 
B- 3360 Bierbeek-Lovenjoel 
Tel.: +32 (0)16 84 57 87 
lovenjoel@zeplin.be 

vzw Zeplin 
www.zeplin.be 

 

CAR Woluwe 
Georges Henrilaan 278 
B- 1200 Brussel 
Tel.: +32 (0)2 736 55 46 
woluwe@zeplin.be 

 

VZW Zeplin overkoepelt twee centra voor ambulante revalidatie, CAR Lovenjoel en CAR Woluwe. Beide centra hebben een 
eigen revalidatieovereenkomst met het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. 
Voor VZW Zeplin zijn we op zoek naar: 

BOEKHOUDER m/v/x 
Functie omschrijving: 

Boekhoudkundige 
verrichtingen 

Registreren van boekhoudkundige verrichtingen 
 Boeken van facturen 
 Verwerken van betalingen 
 Debiteurenbeheer 
 Crediteurenbetalingen  

BTW-aangifte Opvolgen van de maandelijkse en jaarlijkse BTW-aangiftes 
Afsluiten 
boekjaar 
 

Afsluiten van het boekjaar 
 Opstellen van de jaarrekening 
 Opstellen van de balans 
 Neerleggen 
 Verslaggeving naar de directie en RVB 

Financieel 
management 

Ondersteunen van de directeur op vlak van financieel management   
 Opvolgen van subsidies  
 Opvolgen wettelijke formaliteiten 
 Opvolgen van de wettelijke documenten  voor de overheid 

 
Competenties: 

- Je kan je werk uitvoeren zonder ondersteuning, hulp of toezicht van anderen maar je kan ook 
beoordelen wanneer je zelf kan beslissen en wanneer niet. 

- Je kan structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteiten en hebt voortgangscontrole. 
- Je bent nauwkeurig en kan een situatie systematisch ontleden in al zijn elementen, 

verbanden duiden en op zoek gaan naar bijkomende informatie om een situatie helder te 
krijgen. 

- Je kan een individuele verantwoordelijkheid tonen voor het eigen leerproces, de eigen 
resultaatsgebieden en deze van de organisatie. 

- Je onderschrijft de algemene visie en de kernwaarden van de VZW 
- Kennis van Exact Online is een meerwaarde 

Profiel: 
- In het bezit van een Bachelor of Master diploma boekhoudkunde. 

Ons aanbod: 
- Deeltijdse job: 19/38, dagen overeen te komen 
- Locatie: Stationsstraat 25 te Lovenjoel of Georges Henrilaan 278 te Sint-Lambrechts-Woluwe 
- Contract van onbepaalde duur 
- Indiensttreding: 1 juli 2019 
- Een boeiende gevarieerde job in een deskundig, dynamisch team met een toffe werksfeer 
- Ontwikkelingsmogelijkheden door een innovatief vormingsbeleid 
- Vergoeding woon- werkverkeer (gratis treinabonnement, fietsvergoeding, …) 

Solliciteren: 
- Stuur jouw sollicitatiebrief en CV tot en met vrijdag 21 juni ’19 via mail naar 

hilde.vanwilderode@zeplin.be  
- Meer info over VZW Zeplin kan je vinden op onze website. 

mailto:hilde.vanwilderode@zeplin.be

