vzw christelijke scholen Briljant
Maatschappelijke zetel Markt 13 – 2590 BERLAAR

De vzw christelijke scholen Briljant vormt het schoolbestuur van een aantal scholen in gewoon en
buitengewoon basisonderwijs en gewoon en buitengewoon secundair onderwijs met een totaal van
ruim 5.000 leerlingen.
Voor versterking van de boekhoudcel zijn wij op zoek naar een boekhouder (m/v) voor onmiddellijke
indiensttreding.

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een diploma van gegradueerde in boekhouden of beschikt door ervaring
over gelijkwaardige kennis van boekhouden
Je stemt volledig in met missie en visie van vzw christelijke scholen Briljant
Je kan individueel werken, maar je kan ook collegiaal samenwerken met de andere
boekhouders van het schoolbestuur, onder supervisie van de financieel verantwoordelijke
Je bent vlot in het werken met alle digitale middelen, casu quo met het boekhoudpakket
Count-e.
Je bent bereid op verschillende locaties te werken
Je bent in staat om mondeling vlot toelichting te geven aan directies en campusraden
betreffende de financiën van de betrokken scholen
Je staat open voor nieuwe noden en bent bereid daar eventueel voor bij te scholen

TAAKOMSCHRIJVING
•
•
•
•

•
•

•
•

Je voert de dubbele boekhouding middels het digitaal pakket Count-e in de scholen voor een
halftijdse opdracht.
Je coördineert alle financiële taken van de school en volgt ze nauwkeurig op, zoals bv. de
leerlingenrekeningen en de fietsvergoedingen
De opdracht omvat zowel de werkingstoelagen van de overheid en de financiën van
(gesubsidieerde) bouwprojecten als de parascolaire boekhouding
Waar de wetgeving Overheidsopdrachten dit vereist, vraag je meerdere offertes aan die je
voorlegt aan de campusraad ter beslissing; voor bedragen boven de 8.500,- euro die niet
begroot zijn, is een voorstel aan het bestuur verplicht
Je brengt op vraag van de lokale campusraden verslag uit over de financiële toestand van de
betrokken scholen
Je levert na 31 december van het boekjaar tijdig de deeljaarrekening van de betrokken
scholen af aan de financieel verantwoordelijke, met het oog op de consolidatie op vzwniveau
Je maakt jaarlijks een begroting op voor de betrokken scholen, volgens de afspraken binnen
het schoolbestuur, en legt deze deelbegroting eerst voor aan de campusraad
Je bent aanwezig in de betrokken scholen als de verificateur de scholen bezoekt

•

Hetzelfde geldt wanneer de revisor de betrokken school bezoekt.

WIJ BIEDEN
•
•
•

•

Werkruimte in elk van de scholen, laptop en de nodige software
Een opdracht die verlengbaar is na het schooljaar 2020 – 2021, mits positieve evaluatie
Betaling volgens barema 158 van het departement onderwijs [Hou er rekening mee dat voor
de berekening van de geldelijke anciënniteit enkel prestaties in het onderwijs in aanmerking
komen. Ook eventuele diensten die in andere openbare diensten zijn gepresteerd komen na
goedkeuring in aanmerking.]
Verzekering en kilometervergoeding voor verplaatsingen in opdracht.

Geïnteresseerden dienen hun kandidatuur in bij de heer Wim Van Asch, voorzitter van het
schoolbestuur, en dat uiterlijk op dinsdag 15 september ek.
Na 15 september worden de kandidaten uitgenodigd voor een gesprek.
De brieven dienen toe te komen op het adres van de maatschappelijke zeten, Markt 13 te 2590
Berlaar of digitaal aan de voorzitter van.asch.wim@gmail.com.

