
 
 

 
VACATURE 

 

Accountant - boekhouder (m/v) 
 

Datum indienen kandidatuur 31/08/2017 
Activiteit percentage  Voltijds  
Type contract   Contract van bepaalde duur van 6 maanden 
Plaats van tewerkstelling Brussel 
Datum indiensttreding  5 september 2017 
 
ORGANISATIE 

In Afrika overleven miljoenen mensen dankzij hun vee. Diergeneeskundige hulp is er vaak 
onbestaande, en precies daar knelt het schoentje. Wanneer de kudde sterft, is het hele dorp 
in gevaar. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, gaat de Belgische ngo 
Dierenartsen Zonder Grenzen samen met de lokale bevolking de strijd aan tegen honger en 
armoede.  
 
ROL 

De rol van de Junior Accountant bestaat erin bij te dragen tot het boekhoudkundig en 
financieel beheer van Dierenartsen Zonder Grenzen zowel voor zijn activiteiten in het 
Noorden als in het Zuiden. 
 
Hij/zij zal tijdelijk ondersteuning bieden in het kader van de afsluiting van de jaarrekening 
alsook van de statutaire audit. Hij/zij zal aan de Assistant Accountant rapporteren. 
 
VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 Bijdragen tot het beheer van de boekhouding van de hoofdzetel 
 Bijdragen tot de controle van de boekhouding van de projecten 
 Ondersteuning verlenen bij audits en financiële rapportages 
 Bijdragen tot het beheer van het klassement en archivering van de boekhoudkundige 

en financiële documenten 
 



PROFIEL 

Vorming 
Een diploma hoger onderwijs, boekhouding 
 
Kennis en ervaring 

 Minimum 2 jaar ervaring gewenst in een gelijkaardige, boekhoudkundige functie 
 Ervaring in een ngo is een troef  
 Kennis van boekhoudkundig pakket Winbooks is een must 
 Kennis van Isabel is een troef 
 Goede kennis van Excel 
 Goede kennis van het Frans en het Engels, passieve kennis van het Nederlands 

 
Vaardigheden 

 In staat zijn om met orde en precisie te werken  
 In staat zijn methodologisch en planmatig te werken 
 In staat zijn autonoom te werken en initiatief kunnen nemen 

 
Houdingen 

 De waarden, missie en visie van Dierenartsen Zonder Grenzen delen 
 Respect tonen voor anderen en voor andere culturen 
 Betrouwbaar zijn 
 Oplossingsgericht zijn 
 Een open en positieve houding hebben die vertrouwen wekt 

 
 
Gelieve voor 31/08/2017 uw motivatiebrief (referentie “Accountant”), curriculum vitae en 
de contactgegevens van drie referentiepersonen per e-mail te sturen naar 
recruitmentfinance@vsf-belgium.org.  
 
Meer informatie over Dierenartsen Zonder Grenzen vind je op 
www.dierenartsenzondergrenzen.be. 
 
 
 
 


