Stad Brugge Personeel & Organisatie

Op zoek naar een Boekhouder
bij dienst Financiën
Word je enthousiast van de dynamische en historische Stad Brugge? Krijg je kriebels in je buik als je
met cijfers aan de slag kan gaan dan hebben wij voor jou de ideale baan.
Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor Boekhouder bij de dienst
Financiën (salarisschaal B1-B3 – deadline 21 oktober 2018).
•
•
•

Je maakt deel uit van de financiële dienst van de Stad Brugge en beheert samen met jouw collega’s
de financiën en boekhouding.
Je draagt bij aan de opmaak van de jaarrekening en andere financiële rapporteringen.
Je ontvangt een afwisselend takenpakket met heel wat mogelijkheden voor iemand die van cijfers
houdt.

Wat wordt er van jou verwacht?
• Je bent houder van een van de volgende bachelordiploma's:
bedrijfsmanagement (afstudeerrichtingen 'accountancy - fiscaliteit' en 'financiën- en
verzekeringswezen'); handelswetenschappen (afstudeerrichting 'accountancy - fiscaliteit');
toegepaste economische wetenschappen. Of een vroeger behaald diploma dat hiermee wordt
gelijkgesteld
• Je hebt een goede kennis van de BTW-wetgeving.
• Je hebt een ondernemende en teamgerichte ingesteldheid.
Wat bieden wij jou aan?
Bruto maandsalaris op niveau B1-B2 (geïndexeerd) voor een voltijdse contractuele aanstelling:
2.486,38 euro.
Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend.
Zie daarnaast ook nog onze “Onze troeven” op www.brugge.be/vacatures.
DEADLINE: 21 oktober '18
Surf naar de vacatures op www.brugge.be/vacatures en klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in. Voeg je CV, motivatiebrief en een kopie van het gevraagde
bachelordiploma toe.
OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.
Meer Info
- Functieomschrijving
- Selectieprogramma
Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met
Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.
Lees hier voor meer informatie over de soorten selectieprocedures en algemene
aanwervingsvoorwaarden.

Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht,
nationaliteit, etnische afkomst, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing.
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