
Blijdorp is een organisatie uit de regio Buggenhout, 
Dendermonde die optimaal wil beantwoorden aan de   
individuele zorgvraag van mensen met een beperking. In 
elke job streven medewerkers naar een steeds betere 
kwaliteit van werken. Ze nemen 
verantwoordelijkheid binnen hun eigen taak, zijn  ruim 
verbonden met de totale werking, steeds bereid tot 
samenwerken en handelen vanuit een respectvolle 
houding. 

  

Administratief Medewerker Boekhouding (m/v/x) 
vervangingscontract 30 of 32/40 

 
Vacaturenummer: 2019-001 
 

JOUW FUNCTIE 
 

 Je maakt deel uit van het team van de boekhouding en staat mee in voor de dagdagelijkse 
verwerking ( zakgeldadministratie, opvolging tegoeden, inboeken aankoopfacturen,…). 
 

JOUW PROFIEL 

 Je hebt een diploma Boekhouding A1 of bachelor. 
 Je hebt ervaring in boekhouding. 
 Je kan werken in specifieke softwarepakketten en/of toont bereidheid naar bijscholing.  

Je kan vlot werken met Excel (gevorderd), Word (basis) en Outlook. 
 Je bent administratief nauwkeurig en je hebt een sterke affiniteit met cijfers. 
 Je komt zelfstandig toe aan een vlotte organisatie van je werk. Je bent kritisch en stelt vragen om 

tot een ruimer inzicht te komen. 
 Je bent een teamplayer die samen met collega’s werkt aan een kwalitatieve dienst.  
 Je bent respectvol naar mensen met een verstandelijke en/ of meervoudige beperking, je draagt 

hen een warm hart toe. Je voelt je betrokken bij de het groter geheel van Blijdorp. 
 

ONS AANBOD 
 

• Je komt terecht in een sociaal bewogen en gezonde organisatie. 
• Contract: 30 of 32/40 vervangingscontract ( bevalling- en ouderschapsverlof) vermoedelijk tot 

eind januari 2020. 
• Plaats van tewerkstelling: VZW Blijdorp, Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout 
• Verloning: volgens barema Vlaams Agentschap 
• Werkuren: uren tussen 8-17uur, nog concreet af te spreken. 
• Indiensttreding : half mei 2019 
• Speelpleinwerking voor je kinderen gedurende de vakantiemaanden juli/augustus. 

 
 
INTERESSE ? 
 

Zend uw sollicitatie met curriculum naar: 
BLIJDORP 
t.a.v. Mevr. Anja Colman 
Baleunisstraat 70-72 
9200  Dendermonde 
Of via mail anja.colman@blijdorp.be 
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