
 
 

Q-bus zoekt een Management Assistant / Hulpboekhouder (m/v/x) 

Q-bus is een coöperatief boekhoudkantoor met een duidelijke maatschappelijke missie en visie.  

Onze klanten zijn vzw’s, bedrijven en zelfstandigen die zoals Q-bus kiezen voor Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. Dat wil zeggen dat we als bedrijf niet alleen oog hebben voor de winst, maar dat we het even 

belangrijk vinden dat we respectvol omgaan met elkaar, ons milieu en onze planeet.  

Voor onze klanten willen we méér doen dan aangiftes invullen en de wettelijke verplichtingen voldoen.  

We willen hen begeleiden bij de uitbouw van hun financieel beleid en de cijfers laten spreken zodat ze er echt 

iets aan hebben. 

Jobomschrijving 

Voor ons kantoor in Gent zijn we op zoek naar een Management Assistant / Hulpboekhouder.   

Voel je affiniteit met het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, werk je graag met cijfers en ben je 

bovendien een administratieve duizendpoot? Dan word jij misschien onze nieuwe collega ! 

 

Je takenpakket 

Je komt terecht in een team van een tiental boekhouders. Je job bestaat uit twee luiken:  

- je assisteert het Management Team met (loon)administratie, boekhouding en secretariaatstaken en 

verzorgt het onthaal  

- voor de boekhouders/dossierbeheerders doe je inputwerk (inboeken aan- en verkoopfacturen, 

financieel en lonen), administratie (bv. het indienen van aangiftes). Er is mogelijkheid tot doorgroei in 

deze functie, dat je ook voorbereidingen voor de afsluitingen doet e.d.  

Je profiel 

-  Je denkt logisch, houdt van cijfers en werkt nauwgezet.  

- Je haalt voldoening uit een goed draaiende administratie.  

- Je bent een hands-on persoon, je ziet werk, kan vlot prioriteiten stellen en bent goed georganiseerd.  

- Je bent bekommerd om de financiën van een organisatie of bedrijf.  

- Je werkt zelfstandig en beschikt ook over de nodige sociale vaardigheden om prettig met anderen 

samen te werken. Je bent een vlotte communicator, mondeling en schriftelijk.  

- Je hebt gevoel voor verantwoordelijkheid, kan een hoge werkdruk aan en bent sterk in het 

respecteren van deadlines. 

- Je bent vlot met computerprogramma’s - vooral een goede beheersing van Excel is van belang.  

- Je hebt ervaring en/of een opleiding in boekhouden (minimum HBO5 Hoger Beroepsonderwijs 

Boekhouden) en hebt kennis van btw.  

- Je hebt een aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie.  

Ons aanbod  

- Een voltijdse job (4/5 of 3/4 is bespreekbaar) 

- Een behoorlijk loon volgens de barema’s van PC 329 en groepsverzekering in verhouding tot je 

werkervaring, fietsvergoeding 

- Een aangename werkplek in ons kantoor te Gent 

- Een coöperatieve werkomgeving met veel ruimte voor inspraak en betrokkenheid bij de organisatie 

- Een degelijke inwerking en coaching, mogelijkheid om door te groeien in je functie. 

Geïnteresseerd?  

Stuur je CV en een motivatiebrief dan vòòr 20/06/2019 naar christine.braet@q-bus.be.  

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een test en een interview in de week van 24/06/2019. 

Indiensttreding vanaf 01/09/2019.   
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Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Gert Van Bavel op gert.vanbavel@q-

bus.be of 0261/310.31. 


