
 

 zoekt een  

Verantwoordelijke Financiën en Boekhouding 

thuiszorg vleminckveld vzw is een erkende dienst voor gezinszorg. We zijn een ongebonden en warme 

organisatie met 240 medewerkers, die al 70 jaar op een persoonlijke en enthousiaste manier hulp aan 

huis biedt bij zorgbehoevende mensen in de Antwerpse regio. Samen willen we de kwaliteit van het 

leven thuis bewaren of verbeteren. Wij organiseren en ontwikkelen eveneens opleidingen voor mensen 

die aan de slag willen in de zorgsector. 

thuiszorg vleminckveld stelt zowel cliënt als medewerker centraal en we doen dit open, attent, oprecht, 

verbonden en enthousiast! Dit zijn onze kernwaarden die we - met extra aandacht voor milieu en 

diversiteit - nastreven.  

thuiszorg vleminckveld is op zoek naar een Verantwoordelijke Financiën en Boekhouding. Als 

verantwoordelijke rapporteer je rechtsreeks aan de directeur en ondersteun je mee het 

managementteam. 

Functieomschrijving: 

• Je voert de boekhoudkundige verwerking uit van alle inkomsten en uitgaven van de vzw. 

• Je volgt de kasstromen/cash flow op. 

• Je volgt evoluties m.b.t. de subsidieregelingen in de sector (gezinszorg, dienstencheques en 

voor het opleidingscentrum) 

• Je volgt de subsidiestromen vanuit die verschillende overheden op. 

• Je onderbouwt financiële inspecties van subsidiërende instellingen. 

• Je maakt - samen met de directeur - organisatiebudgetten op en doet de opvolging hiervan. 

• Je bereidt de financiële rapportage voor voor de Raad van Bestuur.  

• Je staat in voor de financiële kwartaalafsluitingen en bereidt de jaarafsluiting voor in overleg 

met de bedrijfsrevisor. 

• Je zorgt voor de cijfermatige rapportering n.a.v. vragen die gesteld worden door het 

managementteam, belangenorganisaties en overheden  

• Je formuleert voorstellen naar kostenbeheersing en verzorgt de contacten met banken, 

verzekeringskantoren en de bedrijfsrevisor. 

Profiel: 

Je behaalde een bachelor diploma in de financiële sfeer en hebt minstens 5 jaar werkervaring bij een 

financieel departement. Je bent vertrouwd met het voeren van een boekhouding. Daarnaast werk je 

accuraat  en kan je vlot prioriteiten stellen. Je bent flexibel, hands-on en denkt oplossingsgericht.  

In de functie voorzien we een 4/5e tewerkstelling (32h/week), maar ook andere arbeidsritmes zijn 

bespreekbaar. 

Wij bieden jou: 

Een job in een kleinschalige organisatie waar een leuke werksfeer hangt. Gelegen in de stad Antwerpen 

en makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer. We hechten veel belang aan de balans werk-privé 

(flexibele start-en stoptijd).  

Een loon dat rekening houdt met je werkervaring aangevuld met enkele extralegale voordelen: 

fietsvergoeding, fietsleasing en maaltijdcheques. 

Heb je interesse om deel uit te maken van een warme organisatie met een groot hart 

voor mensen? En herken je jezelf in dit profiel dan ben jij misschien wel de persoon die 

we zoeken! Mail je cv naar evi.joos@vleminckveld.be of bel voor meer info naar 

03/213.40.30 
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