Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus bestaat uit een psychiatrisch
ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een polikliniek. Het behoort tot de
v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde.

Voor de dienst boekhouding zoeken wij voor onmiddellijke
indiensttreding:

BOEKHOUDER

(m/v)

Je functie:


Als boekhouder participeer je aan de dagelijkse boekingen, BTW-aangiftes,
jaarafsluitingen, rapporteringen aan de overheid, …



Als medewerker van onze boekhouding ben je, na een korte inwerkperiode,
zelfstandig verantwoordelijk voor enkele specifieke boekhoudkundige en/of
administratieve taken.
Je zorgt daarnaast ook mee voor de dagelijkse continuïteit van de boekhouding
via een vlotte samenwerking met je directe collega's.



Je profiel:




Je bezit een bachelor-diploma in een economische richting: Accountancy Fiscaliteit of gelijkwaardig door ervaring.
Je werkt graag en accuraat met cijfers en hebt een sterk analytisch inzicht;
Je draagt op een positieve wijze bij tot de waardengerichtheid van onze
organisatie en hebt respect voor de Christelijke inspiratie ervan.

Vereiste competenties:
 Mensgericht. Onze acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van
de mensen die op ons een beroep doen;
 Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen
met inachtname van de eigen grenzen;
 Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden en actief en
constructief samenwerken;
 Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele
en persoonlijke groei en die van de organisatie;
 Zorgvuldigheid. Handelen met aandacht voor details en gericht op het voorkomen
van fouten;
 Resultaatgerichtheid. Gericht zijn op het concretiseren van doelen en het
realiseren van resultaten conform het tijdspad en de afspraken;
 Stressbestendigheid. Tijdens en na moeilijke situaties, onder druk, bij tegenslagen
of kritiek, efficiënt blijven functioneren.

Ons aanbod:






Wij bieden je een deeltijdse job (60%), met veel afwisseling, in een collegiaal
team;
Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (3 maanden), bij aanvang een
vervangingscontract, met perspectief op verlenging;
Onmiddellijke indiensttreding vanaf augustus 2018;
Wij bieden een loon aan het officiële ziekenhuisbarema volgens IF-IC en andere
extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, gratis treinabonnement,
fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering en een eigen bedrijfsrestaurant;
Het ziekenhuis bevindt zich in een groene omgeving, is bereikbaar met het
openbaar vervoer en heeft een ruime parking.

Solliciteren:


Voor bijkomende informatie, contacteer onze medewerkers HR:
dhr. Steffen Gennez, tel: 016 45 27 91 of dhr. Chris Schepers, tel: 016 45 26 09.



Solliciteren kan door je kandidaatstelling met gemotiveerd schrijven en CV vóór
01/08/2018 te bezorgen via www.vacatures.kamillus.be.

