
Wil je je als boekhouder inzetten voor een waarde gedreven organisatie? Wil je graag een maatschappelijk verschil maken 
door een performant financieel beleid uit te bouwen en uit te voeren? De Instelling voor Morele Dienstverlening (IMD) 
behartigt de materiele en financiële belangen van de vrijzinnig humanistische gemeenschap. De IMD waakt er over om 
de financiële middelen efficiënt te besteden en zorgt ervoor dat de vrijzinnig humanistische gemeenschap zich volop kan 
focussen op de uitbouw van de morele dienstverlening en haar maatschappelijke doelstellingen.

Als boekhouder/financieel beheerder heb je de volgende taken:

• De boekhouding in goede banen te leiden. Je verwerkt nauwkeurig inkomsten en uitgaven, volgt de begroting op 
de voet en stelt resultatenrekeningen en balansen op conform het KB van 17/2/2004

• Je bekwamen in het gebruik van het boekhoudprogramma.

• Zorgen voor de adequate, administratieve en boekhoudkundige verwerking van de ontvangsten en de uitgaven.

• De loonadministratie uitvoeren samen met sociaal secretariaat.

• Vooruitblikken door de begrotingen mee op te stellen en wijzigingen te verwerken.

• Duidelijke prijsoffertes en aanbestedingen uitschrijven en bestelorders opmaken.

• Interne en externe controles uitvoeren.

• Het financiële luik van vergaderingen mee voorbereiden, te rapporteren en waar nodig advies uit te brengen.

• Vlot samenwerken met de voorzitter en Raad van Bestuur, de provinciaal directeur van de huizenvandeMens.nu en 
de provinciale overheid.

Dit is iets voor jou, want:

• Je bent graduaat of bachelor in de boekhouding, je hebt een opleiding hoger onderwijs in een financiële richting 
genoten of je kan je competenties bewijzen aan de hand van flink wat ervaring.

• Je kent je weg in de wet op overheidsopdrachten of je bent bereid je hierin te verdiepen.

• Je staat bekend om je nauwkeurigheid en financieel doorzicht.

• Je kan je vinden in de idealen van het vrijzinnig humanisme en je wil mee het verschil maken.

Aanbod:

• contract van onbepaalde duur voltijdse betrekking;

• marktconforme verloning;

• verdere opleidingskansen;

• indiensttreding na onderling overleg.

Informatie en sollicitatie:

Per email met cv en foto aan voorzitter.oostvlaanderen@deMens.nu
of schriftelijk aan Instelling voor Morele Dienstverlening Oost-Vlaanderen, 
t.a.v. de voorzitter Wilfried Van der Borght, p/a huisvandeMens Gent Kantienberg 9, 9000 Gent
Uiterste datum van indiening: 20/02/2023
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