
VERSTERK JIJ ONS TEAM?

Wil jij werken in een organisatie die streeft naar een betere gezondheid van de Vlaming? 
Logo Antwerpen zoekt een financiële en administratieve duizendpoot om ons team te versterken.

Verantwoordelijke boekhouding en personeelsadministratie 
(m/v/x 100% onbepaalde duur)

Je takenpakket

• Je zorgt voor een stipte uitvoering van de boek-
houdkundige en financiële transacties. 

• Je volgt de liquiditeiten op en maakt financiële 
ramingen.

• Je maakt een begroting op conform de verwach-
tingen van de subsidiërende overheden.

• Je bewaakt mee de financiële gezondheid van 
Logo Antwerpen op korte, middellange en lange 
termijn.

• Je maakt recurrent financiële rapporten over 
balansopmaak, begroting en resultatenrekening  
voor de coördinator, penningmeester en het be-
stuur.

• Je staat in voor de financiële verantwoordingsrap-
porten voor de overheden.

• Je staat in voor opmaak en neerlegging van de 
jaarrekening en balans van de vzw 

• Je stelt de fiscale en sociale aangiften van de 
organisatie op en volgt de wettelijke formalitei-
ten op.

• Je adviseert de coördinator inzake vzw-wetge-
ving.

• Je bent de contactpersoon voor externe leveran-
ciers en beheert de vaste overeenkomsten op een 
transparante wijze.

• Je staat in voor de personeelsadministratie in 
nauw contact met het sociaal secretariaat.

• Je volgt vragen op van collega’s over de organi-
satie van hun werk (bv. thematische verloven, 
wijzigingen in arbeidswetgeving,…)

Ben jij wie we zoeken?

• Je hebt een diploma boekhouding, accountancy 
fiscaliteit (bachelor) en minstens 2 jaar relevante 
ervaring.

• Je beschikt over vakkennis van financiële technie-
ken (analytische boekhouding).

• Je werkt gemotiveerd mee aan de financiële ge-
zondheid van Logo Antwerpen. 

• Je beschikt over kennis van de vzw-boekhouding 
en -wetgeving.

• Je beschikt over kennis van personeelsadministra-
tie en arbeidswetgeving.

• Je kan vlot werken met verschillende informati-
catoepassingen met het oog op het voeren van de 
boekhouding. Kennis van het pakket BOB 50 is een 
meerwaarde.

• Je bent discreet en betrouwbaar.
• Je werkt nauwkeurig , zelfstandig en resultaats-

gericht. 
• Je bent communicatief en vlot in de omgang met 

collega’s.

Wat we jou bieden

• Een voltijdse functie met contract van onbepaal-
de duur (deeltijds bespreekbaar)

• Een dynamische en boeiende omgeving in een 
organisatie met maatschappelijke meerwaarde. 

• Logo Antwerpen kiest uitdrukkelijk voor diversi-
teit in zijn personeelsbeleid.

• Een loon conform PC 331, met aantrekkelijke 
extralegale voordelen (maaltijdcheques, moge-
lijkheid tot fietsleasing, mogelijkheid tot hospita-
lisatieverzekering).

• Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk 
• Plaats van tewerkstelling :  

Jodenstraat 44, Antwerpen

Sollicitatieprocedure

Eerste selectie op basis van motivatie-
brief en CV die je voor 24 mei 2021 stuurt 
naar sarabertels@logoantwerpen.be



SAMEN WERKEN 
WE AAN EEN 

gezonde
REGIO

Logo Antwerpen vzw staat voor LOkaal GezondheidsOverleg.

In opdracht van de Vlaamse overheid werkt het Logo mee aan de Vlaamse gezond-
heidsdoelstellingen op lokaal niveau.

De regio van Logo Antwerpen omvat stad Antwerpen, Boechout, Borsbeek, Brasschaat, 
Brecht, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, 
Ranst, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, Zoersel en 
Zwijndrecht.

Met behulp van wetenschappelijk onderbouwde methodieken vertalen we de Vlaamse 
gezondheidsdoelstellingen naar een lokaal en regionaal beleid. Zo maken we van de 
gezonde keuze de meest evidente keuze voor iedereen.

Meer informatie over Logo Antwerpen vind je op www.logoantwerpen.be

en op onze facebookpagina www.facebook.com/logoantwerpen


