
 

Woonzorgnet-Dijleland VZW groepeert vier woonzorgcentra : De Wingerd en Dijlehof in Leuven, Ter 
Meeren in Neerijse en Keyhof in Huldenberg. 
Het dienstenaanbod ondersteunt ouderen en hun netwerk bij het behoud of verbeteren van de kwaliteit 
van leven, wonen en welbevinden. 
Meer dan 450 collega’s geven dagelijks het beste van zichzelf in een sfeer van respect en hartelijkheid.  
Zij verwelkomen jou graag in hun team! 

Ter versterking van onze centrale financiële dienst, momenteel gevestigd te Neerijse, 
zoeken wij in een deeltijdse functie :  

VERANTWOORDELIJKE BOEKHOUDING  

Functie 
Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de algemene boekhouding van VZW Woonzorgnet-Dijleland 
en van enkele kleinere non-profit organisaties.    
Je voert een dagelijkse boekhouding samen met de medewerkers van de financiële dienst.   
Je rapporteert aan de financieel - economisch directeur.   
 

Taken  
Je ondersteunt de medewerkers met het dagelijks inboeken van facturen en financiële transacties.   
Je voert de diverse boekingen uit en doet de periodieke afsluitingen.    
Je bereidt de audit voor en maakt de jaarrekeningen op.   
Je doet de BTW-aangifte en bent verantwoordelijk voor alle wettelijke en fiscale verplichtingen.    
Je werkt samen met de financial controller aan financiële analyses van de cijfers.         
Je bereidt de financiële rapportering aan beleidsteam, directie en bestuur voor.     
Je werkt mee aan de begrotingsopmaak.  
Je bent projectleider voor de digitalisering van de boekhouding.    

Profiel 
Je bent in het bezit van een masterdiploma in een economische richting of een bachelor diploma boekhouder.    
Je hebt grote interesse in ICT-toepassingen en digitalisering van finance. 
Je bent expert in Excel.  
Je hebt voldoende kennis van BTW- en fiscale wetgeving.  
Je werkt snel, maar ook correct en nauwkeurig.  
Je hebt aandacht voor orde en digitaal archief.   
Deadlines schrikken je niet af en je bent op afsluitingsdagen flexibel in werktijd.   

Aanbod 

 Contract onbepaalde duur (deeltijds) 

 Onmiddellijke indiensttreding 

 Aantrekkelijke verloning en extra-legale voordelen (groepsverzekering, maaltijdcheques, 
fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer woon-werk) 

 Plaats van tewerkstelling : WZC Ter Meeren, Wolfshaegen 186, 3040 Neerijse, maar 
flexibiliteit binnen regio Leuven is noodzakelijk 

Interesse ?  
Mail je motivatiebrief en CV voor 15/02/2019 naar Lut Vanaerschot, medewerker Directie-secretariaat, 
lut.vanaerschot@wznd.be, 016/28.47.90 

http://woonzorgnet-dijleland.be/organisatiestructuur/
mailto:lut.vanaerschot@wznd.be

