Groep INTRO vzw
zoekt een
Medewerker boekhouding (M/V/X)
Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke
groei. We doen dit via arbeid, vorming en begeleiding.
Om onze centrale dienst op ons hoofdkantoor in Brussel te versterken zijn we op zoek naar een
voltijdse medewerker voor de boekhouding. In ons team dat bestaat uit 4 medewerkers zal je volgende
taken voor jouw rekening nemen:
• Het inscannen en inboeken van de aankoopfacturen
• Het opvolgen van onbetaalde facturen: interne communicatie met goedkeurders, leveranciers
contacteren,…
• Mailverkeer van leveranciers verwerken
• Ondersteunende administratieve taken zoals klassement, het jaarlijks archiveren van
documenten, inscannen van documenten e.d.
Kortom:
•
•
•
•

Heb je een basiskennis boekhouding of al enkele jaren ervaring op een boekhoudafdeling?
Ben jij correct en nauwkeurig met cijfers?
Kan jij klantvriendelijkheid vlot combineren met een gezonde dosis assertiviteit?
Maak jij graag deel uit van een fijn team?

Aarzel dan niet en stel je kandidaat!

Wie zoeken we?
•
•
•

Je hebt een goede kennis van Excel. Kennis en/of ervaring met Scansys en Globe is een pluspunt.
Je communiceert open en professioneel met je collega's, klanten en leveranciers
Je organiseert zelf je werk en je werkt resultaatgericht.

Groep INTRO waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Wij selecteren kandidaten op basis
van hun kwaliteiten en vaardigheden. We doen dit ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, culturele
achtergrond, nationaliteit of levensbeschouwing

Ons aanbod:
• Een voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur
• Verloning volgens barema PC 329
• Hospitalisatieverzekering, maaltijdscheques en vergoeding voor woon-werkverkeer
• Extra verlofdagen via ruime ADV-regeling
• Werklocatie: Charles Parentéstraat 6 in 1070 Brussel
• Een job waarin je eigenaarschap mag opnemen met een ruim kader voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken
• Je werkt in een betekenisvol en groeiend bedrijf dat uitdagingen aangaat en de toekomst mee
vorm geeft.
• Omkadering door een gemotiveerd team en een coördinator
• Een actief vorming- en opleidingsaanbod met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
Voel je je aangesproken door deze boeiende en uitdagende functie ?
Overtuig ons en stuur jouw motivatiebrief samen met een recent CV uiterlijk op 21/10/2021 naar
frederik.vaneenoo@groepintro.be
Kandidaten die weerhouden worden, nodigen we uit voor een gesprek in de week van 25 oktober
2021

Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke
groei. We doen dit via arbeid, vorming en begeleiding. Meer info vind je op www.groepintro.be.

Groep INTRO waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Wij selecteren kandidaten op basis
van hun kwaliteiten en vaardigheden. We doen dit ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, culturele
achtergrond, nationaliteit of levensbeschouwing

