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100% PC319.01 M/V/X Vacature medewerker administratie :  boekhouding – 

personeelsadministratie.   

                      

Organisatie : 
vzw aPart, met maatschappelijke zetel in de Brandstraat 3 te Gent, richt zich op kinderen, 
jongeren en jongvolwassen in een kwetsbare situatie en het netwerk. 
We bieden,vanuit een geëngageerd samenwerken, tijdelijke ondersteuning en begeleiding 
op maat. 
We vertrekken vanuit de krachten en gaan in dialoog op weg naar verbondenheid met 
zichzelf en de samenleving. 
We zijn een sociaal ondernemende organisatie op het kruispunt van onderwijs, jeugdhulp, 
vrije tijd en zorg en werk. 
 
vzw aPart heeft een vacature voor boekhouding en personeelsadministratie. 

        .    
 

Resultaatsgebieden : 

• Uitvoerende medewerker voor boekhouding (4 dagen per week) 

• Ondersteunend medewerker in personelsadministratie (1 dag per week)  
 

 
Taken boekhouding 

• De hoofdtaak is het verwerken van aankoopfacturen in ons goedkeuringssysteem 
docFlow, aanvullen van de aankoopfacturen en automatisch inladen in het 
boekhoudsysteem  

• Je werkt mee om onze boekhouding zoveel mogelijk digitaal op te slaan 

• Je controleert de boekingen (juiste code kostenplaats, kostendragers, rekeningen) 

• Je verwerkt de verschillende kassa’s vanuit de entiteiten/teams 

• Je volgt de financiële verrichtingen van de leveranciers en klanten op 

• Je registreert boekhoudstukken in de analytische boekhouding van de verschillende 
teams. 
 

Taken Personeels- en loonadministratie 

• Je staat als dossierbeheerder mee in voor het zorgvuldig, efficiënt beheer van de loon- 
en personeelsadministratie voor de aPart-medewerkers 

• Je maakt het personeelsdossier aan en volgt op  

• Je put gegevens in het tijdsregistratiesysteem in functie van de loonberekening 

• Je maakt arbeidscontracten op 

• Je zorgt voor een vlotte informatie-uitwisseling m.b.t. personeelsadministratie naar de 
medewerkers toe 

 

 



 
 

Tijdsregeling : 

• Jobtime: voltijds in een vast uurrooster  
 
 

Profielvereisten :   

• Je ben in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs/administratie of gelijkgesteld 
door ervaring  

• Je hebt een opleiding en/of ervaring met boekhouding 

• Je kan zéér nauwkeurig en efficiënt werken 

• Je hebt voeling met cijfers 

• Je kan analytisch denken 

• Je beheerst vlot MS office vooral Excel 

• Je hebt ervaring met werken in de cloud 

• Je kan een boodschap op een duidelijke, vlotte en correcte manier overbrengen en dit zowel 
mondeling als schriftelijk 

• Je beschikt over organisatorische capaciteiten 

• Je kan deadlines respecteren 

• Je hebt zin voor verantwoordelijkheid 

• Je bent flexibel 

• Je zorgt dat de informatie voor iedereen toegankelijk is  

• Je bent stressbestendig 

• Je bent discreet 

• Je beheerst de Nederlandse taal 

• Je kan goed samenwerken  

 
 
       
              Aanbod : 

• Onmiddellijke indiensttreding 

• Contract onbepaalde duur 

• Verloning volgens PC 319.01 op A2 niveau administratie 

• Boeiende werksfeer 

• Vast uurrooster  

• Inwerking en ondersteuning 
 

 
 

Identiteitsniveau :  

• Je bent een uitvoerende administratieve medewerker A2 niveau en legt verantwoording af 
aan de stafmedewerkers boekhouding en personeel. 

 
 

Plaats Tewerkstelling : 

• vzw aPart, Brandstraat 3, 9000 Gent 
 
 

Solliciteren : 
Contactpersoon: bijkomende info te verkrijgen bij Raf De Mulder (0499/51.24.94)  
Sollicitatieprocedure : motivatiebrief +CV mailen naar ann.reed@vzwapart.be   
Solliciteren voor 25 april 2022. 
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