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Vacaturebericht 
(referentienummer: SB16) 

 

Boekhoud(st)er (24 u)  

 

 

 
 
Functiebeschrijving:   
Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont biedt ambulante begeleiding en 
behandeling voor mensen en hun omgeving met ernstige psychische problemen en  
waarvoor hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, dienst maatschappelijk werk,…)  
onvoldoende blijkt. Daarnaast bieden we preventieve ondersteuning in verband met thema’s  
in het verlengde van onze hulpverleningsopdracht. 
CGG De Pont beschikt over drie vestigingen, gelokaliseerd te Mechelen, Boom en Lier.  
We zoeken een collega (24u) die samen met onze boekhoudster de volledige boekhouding voert 
en mede verantwoordelijk is voor project- en andere rapportering. 
 

Profiel: 

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma accountancy-fiscaliteit of gelijkwaardig. 

• Je bent geboeid door de financiële en administratieve werking van een vzw. 

• Je beschikt over een degelijk analytisch en rekenkundig inzicht. 

• Je kan zeer vlot met MS-office toepassingen werken en je vindt snel je weg in andere 
informaticatoepassingen. 

• Je goochelt met cijfers en berekeningen.  

• Je beschikt over elementaire kennis van statistische verwerking.  

• Je kan samenwerken als lid van een team en van de organisatie. 

• Je bent ondernemend, je hebt het in je om mee te denken, om administratieve processen 
te structureren en optimaliseren. 

• Je kan nauwkeurig en discreet werken. 

• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands. 
 

 

Aanbod: 

• Aanvang: zo vlug als mogelijk 

• Contract onbepaalde duur  

• Tewerkstelling in de administratieve hoofdzetel te Mechelen, vlak aan het station 

• Vergoeding volgens het wettelijk bachelor barema van de CGG  

• Vergoeding woon-werkverkeer, mogelijkheid tot max. fietsvergoeding 

• Eindejaarspremie 

• Gratis hospitalisatieverzekering na 1 jaar in dienst 

 

Solliciteren:  uiterlijk tot en met 17 augustus 2020 
Sollicitatiebrief met cv enkel via e-mail (met vermelding van het referentienummer 
SB16) verzenden naar: 
Sabine.Cerstiaens@cggdepont.be, boekhouding en naar 
sollicitatie@cggdepont.be 
De selectiegesprekken gaan door in de tweede helft van augustus.  
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