BOEKHOUDKUNDIG & ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Over CodeFever
VZW CodeFever organiseert programmeerlessen voor kinderen van 8 t/m 15 jaar
in meer dan 30 steden in Vlaanderen. CodeFever is in volle expansie en breidt
uit. Leren programmeren is dé basiscompetentie van de toekomst! Met een eigen
uniek lessenpakket worden kinderen op een toffe manier gestructureerd de
belangrijkste basisinzichten geleerd.
We zoeken dé ideale collega ter ondersteuning van boekhoudkundige en
administratieve taken.
Als boekhoudkundig administratief medewerker heb je een zeer
afwisselend takenpakket:
Je taken
-

Verwerken van uitgaande en inkomende betalingen en facturen (Exact Online)
Loonadministratie (ingave uren & opvolging uurprestaties lerarenteam (in
samenwerking met sociaal secretariaat)
Basistaken in samenwerking met externe accountant
Debiteurenopvolging
Administratieve verwerking van de bankafschriften
Rapportage allerhande (Excel)
Controle van de onkostennota’s
Beheren van dossiers voor subsidiërende instanties
Ondersteuning bieden in de dagelijkse ondersteunende administratie

Profiel
-

Je bezit een bachelorsdiploma of graduaat in een boekhoudkundige richting of
administratie (of een gelijkwaardige ervaring)
Ervaring is niet vereist maar is wel een plus
Kennis van Exact Online is een plus
Goede kennis van Excel
Het moet voor jou juist zijn, je werkt steeds nauwkeurig
Je bent sterk met cijfers
Je kan logisch, gestructureerd en analytisch denken.
Je beschikt over goede administratieve, boekhoudkundige en
computervaardigheden
Je werkt nauwgezet, planmatig, oplossings- en resultaatgericht
Je bent positief ingesteld en discreet. Kortom iemand op wie we kunnen
bouwen en vertrouwen
Hands on, kan volledig zelfstandig en gestructureerd werken
Klantvriendelijk en vlotte communicatie
Je bent flexibel in het opnemen van uiteenlopende taken
Je voelt je thuis in een innovatieve en snel veranderende omgeving
Je woont bij voorkeur in de buurt van Gent (vanaf februari 2019 verhuist
CodeFever naar Hansbeke, op wandelafstand van treinstation)

Wat bieden wij?
-

Afwisselende voltijdse job in een dynamisch en innoverende organisatie
Een tof team met gedreven collega’s
Een voltijds contract van bepaalde duur van 6 maanden (met kans op een
vaste betrekking), 4/5 is bespreekbaar
Gunstige verlofregeling
Extra legale voordelen

Solliciteren
Stuur je CV + motivatiebrief naar kristien@codefever.be
VZW CodeFever, Landegemdorp 12, 9850 Landegem

