
 

 

Zonnehoeve|Living+ zet zich in voor  

volwassen mensen met een beperking 

www.zonnehoeve.be/living  

Sofie Van Nieuwenhuyze (coördinator HR) 
Zonnestraat 13, 9810 Eke 
09 384 21 80 
solliciteren@zonnehoeve.be 

Bezoek onze website www.zonnehoeve.be en onze Facebookpagina voor meer informatie. 

 

 
Zonnehoeve|Living+ vzw zet zich als vergunde zorgaanbieder in voor volwassen mensen met een  

verstandelijke beperking, een meervoudige beperking en/of een autisme spectrum stoornis. We  

bieden elke cliënt individuele begeleiding op verschillende gebieden van het leven en vertrekken hiervoor steeds 

vanuit persoonlijke vragen, noden en mogelijkheden. We hebben een spectrum van mobiele en  

residentiële woonvormen en bieden een groot aantal ateliers aan binnen ons dagactiviteitencentrum. De zorg 

voor onze cliënten wordt waargenomen door meer dan 160 medewerkers. 

Vacature hoofdboekhouder / accounting manager 
Als hoofdboekhouder ben je vertrouwd met het voeren van een accurate boekhouding, rapportering en het 

opvolgen van subsidiedossiers. Je bent verantwoordelijk voor de correctheid van cijfers, voor het opstellen van 

financiële rapporten en voor het naleven van de geldende richtlijnen en het wettelijke kader. Je rapporteert 

rechtstreeks aan de operationeel manager en aan de directeur. 

Je hebt coachende en leidinggevende vaardigheden die je inzet om je team (3 medewerkers administratie) te 

motiveren, te stimuleren en om in samenwerking krachtige doelen te verwezenlijken. Je hebt een kritische 

blik, bent dynamisch en je hebt talent om te organiseren, te analyseren en op duidelijke wijze informatie te 

verstrekken aan verschillende belanghebbenden. 

Ben jij de enthousiaste hoofdboekhouder met coachende vaardigheden die we zoeken? Aarzel niet en neem 

vandaag nog contact op met ons. Meer informatie over de functie-inhoud vind je in de functiebeschrijving op 

onze website. 

Vereisten  
- Minstens 5 jaar relevante ervaring in boekhouding 
- Een bachelor- of masterdiploma in een passende afstudeerrichting 
- Affiniteit met de doelgroep die we begeleiden. 
- Meer informatie vind je in de functiebeschrijving op www.zonnehoeve.be/living/vacatures  

 

Aanbod 
- Een contract onbepaalde duur met een tewerkstellingsbreuk van 38u/38u. Startdatum in overleg. 

- Verloning volgens de barema’s en voorwaarden van PC 319.01 en het VAPH, max. barema B1b, een 
smartphone met abonnement. 

- Sectorale verlofdagen en arbeidsduurvermindering vanaf 45+. 

- Uurrooster met kantooruren, in overleg te bepalen en flexibel. Mogelijkheid tot thuiswerk. 

- Werken in een professionele, huiselijke en groene omgeving. 

- Benieuwd naar onze troeven als werkgever? Neem alvast een kijkje op onze website. 

Waar en hoe solliciteren? 

Bezorg ons jouw cv en motivatiebrief vóór 24 oktober via onderstaande contactgegevens of neem contact 

op voor meer informatie over deze functie 

 

mailto:sofie.vannieuwenhuyze@zonnehoeve.be
http://www.zonnehoeve.be/
http://www.zonnehoeve.be/living/vacatures

