
 

 
 
Kras is een Antwerpse Jeugdwerkorganisatie (Non-profit) die uitdagende activiteiten in de vrije tijd van kinderen en 
jongeren tussen 6 en 25 jaar organiseert. We dromen van een stad waar iedereen mee kan doen en staan 
tegelijkertijd stevig met onze voeten in de wijk. Van instuif tot een theaterproject, van lasershoot tot debatavond, 
werken bij kras is iedere dag anders.  
 
Bij kras werken ongeveer 100 mensen, verspreid over 7 steunpunten. Als organisatie staan we midden in de 
samenleving met al haar kansen en uitdagingen en zoeken we naar een manier om (duurzaam) te verbinden op 
verschillende terreinen. Dat vraagt om een sterke én flexibele organisatie.  
 
Wij zijn momenteel op zoek naar een boekhouder die graag mee de cijfers induikt en onze interne boekhouding van 
alle verschillende steunpunten verzorgt. Daarnaast sta je mee in voor de juiste afschrijving naar de verschillende 
subsidiekanalen.  
 
Ga zeker eens kijken op www.krasjeugdwerk.be om ons beter te leren kennen. 
  

VACATURE 

BOEKHOUDER (M/V/X) 

ONBEPAALDE DUUR (0,8 VTE)  

  
 Je boekt dagdagelijkse verrichtingen op de juiste rekeningen en analytische 

codes 
 Je verzorgt de betalingen intern; bv het storten van werkingsbudgetten, 

lonen e.a; 
 Je verzorgt de betalingen extern 
 Je verwerkt de kasbladen die worden aangeleverd door de verschillende 

steunpunten. 
 Je volgt de boekhouding van alle steunpunten mee op; dat wil zeggen 

controleren op richtlijnen en volledigheid van bonnen etc. 
 Je bent verantwoordelijk voor de afrekening van de subsidies, dit betekent 

koppeling van de budgetten aan de juiste subsidiekanalen. 
 Je bent verantwoordelijk voor het jaarlijks afsluiten van de boekhouding. 
 Je maakt de jaarrekening mee op en bereid alle benodigde stukken voor de 

bedrijfsrevisor mee voor.  
 Je denkt mee na over optimalisatie van de financiële administratie en 

procedures. 
 Je werkt in een team (met collega’s samenwerken, teamvergaderingen, 

bijkomende overlegmomenten, …)  
  Je werkt onder de leiding van de financieel verantwoordelijke. Deze stuurt 

je aan, coacht en evalueert je. 
 
  

Functie 

http://www.krasjeugdwerk.be/


 

Je bezit daarom de volgende kwaliteiten 
 

 Je bent analytisch sterk, nauwkeurig en houdt van puzzelen met cijfers. 

 Je bent integer en gaat discreet om met vertrouwelijke informatie 

 Je legt gemakkelijk contact, je werkt graag in een team. 

 Je hebt affiniteit met de sociale sector en minimaal twee jaar relevante ervaring in een gelijkaardige functie. 

Kennis en inzicht 
 

 Je hebt inzicht in de verschillende subsidiekanalen binnen de socio-culturele sector.   

 Je werkt vlot en efficiënt met verschillende toepassingen binnen MS Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint. 

Kennis van of relevante ervaring met het boekhoudprogramma Winbooks is een stevige plus. 

 Je hebt een grondige kennis van boekhouding.  

 Je functioneert minstens op het niveau van graduaat boekhouding. 

Wij bieden 
 

 Een uitdagende en gevarieerde job in de social profit. 

 Een sterk team en een aangename werksfeer waar participatie en overleg centraal staan. 

 De eerste maanden is er een overdrachtsperiode voorzien waarbij je kunt leren op de werkvloer samen met de 

huidige medewerker in deze functie. 

 Een deeltijds contract van onbepaalde duur. Werkuren zijn in overleg. Uitbreiding van uren behoort tot de 

mogelijkheden. 

 Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen d.m.v. vorming en opleiding.  

 Je werkt onder de leiding van de financieel verantwoordelijke (directie). Deze stuurt je aan, coacht en evalueert 

je.  

 Verloning op barema A2 (PC 329) + maaltijdcheques + forfaitaire onkostenvergoeding, extra ADV-verlofdagen en 

leeftijdsverlof, met relevante anciënniteit wordt rekening gehouden. 

 Startdatum: 31-8-2020 

Praktisch 
 

 Stuur je CV en motivatiebrief ten laatste op voor 14 augustus 2020 naar vacatures@krasjeugdwerk.be  

 Vermeld duidelijk in je onderwerp – vacature boekhouder-. 

 Voor meer info kan je terecht bij Bart Tomlow (directie) of Jacobien Nagel (HR) op 03 / 500 0680.  

 De selectieprocedure start in de week van 17 augustus.  

 Een Assessment maakt onderdeel uit van deze selectieprocedure. 

 
 
 
 

Als boekhouder maak je deel uit van ons team secretariaat welke 
bestaat uit twee medewerkers en een stagiaire. Je ondersteunt de 
gehele organisatie door het verzorgen van de boekhouding en 
bijkomend diverse administratieve taken. Vanuit deze rol biedt het 
secretariaat ondersteuning aan directie, coördinatoren en 
medewerkers op vlak van financiën, planning, logistiek en 
organisatie. 
 
 

 Jouw opdracht 



 
 
 
 

Bij Kras Jeugdwerk zetten we de ontwikkelingskansen van onze medewerkers voorop. We werven dan ook aan op basis 
van competenties en relevante ervaring. Kras Jeugdwerk is een diverse organisatie. Daarom moedigen we jonge 
mensen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, aan om te solliciteren 
 

 
 


