Junior Boekhouder
Beschrijving
Cycling Vlaanderen is de enige erkende en gesubsidieerde federatie voor het wielrennen in
Vlaanderen! We zijn er voor iedere recreatieve fietser, competitierenners en jongens/meisjes
die willen starten met wielrennen!
Als junior boekhouder bij Cycling Vlaanderen ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning
van diverse boekhoudkundige/financiële taken.
Ben jij gebeten door het wielrennen? Ben je een krak in boekhouding?
Laat je rekenmachine dan even vallen en lees verder!

Takenpakket
-

Je verwerkt de dagelijkse kas- en bankverrichtingen.
Je volgt de wekelijkse kasstromen op.
Je bereidt diverse facturatie- en betalingsopdrachten voor.
Je houdt de parameters van onze boekhoudsystemen bij.
Je geeft bijstand bij de voorbereiding van accountantscontroles (fiscaal, financieel, enz.)
Je geeft ondersteuning bij de afsluiting van de maandelijkse en jaarlijkse boekhoudkundige
perioden, boeken van facturen en bankafschriften.
Je bent verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer.
Je ondersteunt samen met de boekhouder, de boekhouding van de provinciale afdelingen.
Je verleent bijstand bij de opstelling van jaarrekeningen, belastingaangiften en BTWaangifte.
Je werkt mee aan de opstelling van diverse financiële staten ter voorbereiding van de
begroting en de ramingen.
Je wordt ingezet voor diverse ad hoc taken in de boekhouding en/of administratie.

Jouw profiel
-

Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als
schriftelijk. Kennis van de Franse en Engelse taal zijn een pluspunt.
Je bent in het bezit van een diploma bachelor boekhouden/graduaat. Een basiskennis van
belastingen is een pluspunt.
Je beschikt over een algemene softwarekennis met zeer goede kennis van het MS Office
Pakket.
Je kan in een team werken maar ook autonoom. Je werkt gestructureerd en nauwgezet.
Je bewaakt je eigen deadlines en je bent stressbestendig.
Je bent discreet, vooral met betrekking tot vertrouwelijke informatie.
Affiniteit met de wielersport is een pluspunt.
Je hebt een kritische geest en bent heel nauwkeurig.
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Cycling Vlaanderen biedt
-

Een voltijdse job met vast contract, in de grootste officieel erkende en gesubsidieerde
wielerfederatie.
Fantastische collega’s in een aangename frisse omgeving.
Een aantrekkelijk verloningspakket met bijhorende extra voordelen (maaltijdcheques,
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld aan 100 %, eindejaarspremie
100 %, sport- en vrijetijdskledij).

Tewerkstelling
Strandlaan 3 – 9000 Gent

Interesse?
Ben jij de kandidaat die we zoeken? Stuur dan je cv en overtuig ons met je motivatie via
veerle.haerinck@cycling.vlaanderen
Na een eerste selectie volgt een gesprek waarin we zullen peilen naar je motivatie,
competenties en ervaringen.
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