
 

 

 

 

 

 

  

  

We bieden toekomst aan mens en milieu  

Voor ons team boekhouding zijn we op zoek naar een enthousiast boekhoudkundig profiel. Het accent 
van deze functie ligt op algemene boekhouding, analyse, rapportering en facturatie. 

 

Je komt terecht in een dynamisch werkomgeving met 3 kringwinkels, een waaier aan milieuvriendelijke 

buurtdiensten voor de bevolking en een sociaal restaurant ter bestrijding van de armoede. 

Den Azalee biedt jaarlijks werk, opleiding en toekomstperspectief aan 250 mensen die geen of weinig 

kans maken op de gewone arbeidsmarkt. 

Met het ophalen, sorteren, herstellen en verkopen van tweedehands goederen en textiel verkleinen 

we als kringloopcentrum de afvalberg, verminderen we de co2 uitstoot en gaan we de opwarming van 

ons klimaat tegen. 

VZW Den Azalee werft aan 

Boekhouder (M/V) 
Voltijds (80%-100%) contract van bepaalde duur  

 

Jouw taak: 

• Opstellen en opvolgen van de facturatie  

• Debiteuren- en crediteurenbeheer 

• Verwerken van de kassa’s kringwinkels, restaurant en fietspunt 

o Controle op de kassa’s 

o Administratief verwerken 

• Dagelijkse boekhouding met controle op de vormvereisten, procedures en regelgeving 

o Voert de boekhouding (inboeken facturen, financiële transacties, lonen, begroting, 

eindejaar verrichtingen, BTW, jaarrekeningen, revisor informeren…) 

o Ziet erop toe dat de regelgeving wordt gerespecteerd 

o Ontwikkelt en onderhoudt kennis boekhoudpakketten en wetgeving 

• Opmaken van budgetten en rapporten  

o Verzamelt cijfermateriaal 

o Maakt budgetvoorstellen en rapporten  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

We bieden toekomst aan mens en milieu  

• Analyseert en onderzoekt behoeften van de organisatie 

o Analyseert rapporten 

o Volgt ontwikkelingen en tendensen ‘boekhoudregels’ en ‘maatwerk’ 

o Rapporteert aan financieel directeur en dagelijks bestuur (budget, kwartaalrapporten, 

BTW …) 

• Verantwoordelijk voor de boekhouding van drie vennootschappen  Den Azalee VZW, Azap 

VZW, Carmarine CVBA 

• Samenwerken in een beperkt team 

 

Wij zoeken een dynamische boekhouder met kennis: 

• Algemene kennis over VZW’s 

• PC-toepassingen, MS-office en boekhoudpakketten (Exact-Online – Blue10) 

• Regelgeving boekhouding en VZW’s, kennis over ‘maatwerk’ is een meerwaarde 

 

Wij zoeken een boekhouder met competenties: 

• Samenwerkingsgericht 

• Flexibel en bereid om bij te scholen 

• Klantgericht 

• Analytisch 

• Plannen en organiseren 

Praktisch: 
• een goede balans werk privé : glijdend uurrooster op weekdagen (je werkt gemiddeld 7u36 

tussen 8 en 18 u),  

• Plaats tewerkstelling : Sint-Niklaas  

 

 

Meer info :  e-mail : patrick.schelfhout@vzwdenazalee.be 

tel :     03 778 69 12 

https://denazalee.be/ 
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