
De Koer zoekt een v/m/x  
Tijdelijke boekhoud(st)er! 
(contract bepaalde duur 20%) 
 
OVER DE KOER 
 
De Koer is een bruisende creatie- en ontmoetingsplek in het midden van de Brugse Poort te 
Gent; een beweeglijk speelveld voor sociale en artistieke projecten en initiatieven. Zo 
organiseert de Koer o.a. een collectief bouwproces, community building, een eigenzinnige 
film- en muziekprogrammatie, een contextbewuste artistieke residentiewerking, een 
zeeptuin, collectieve acties en een wispelturig café. We zetten met de Koer volop in op 
gedeeld ruimtegebruik; zo stellen we onze infrastructuur ter beschikking aan bewoners en 
verenigingen.  
 
De Koer wordt gedragen vanuit een open gemeenschap; de werking ligt in handen van              
verschillende werkgroepen die zich engageren voor bepaalde delen van de werking. Het            
hart van de werking is het forum; een maandelijkse bijeenkomst waar iedereen elkaar             
ontmoet en dialoog wordt ondersteund. Zo bouwt de Koer aan een open plek waarbij zowel               
de werking als het programma op een participatieve manier tot stand komt. 
 
Meer info op www.dekoer.be 
 
Functieomschrijving 
 

- Je staat in voor de leveranciersboekhouding: facturen controleren en inboeken, 
betalingen uitvoeren en opvolging crediteurenbeheer,… 

- Je staat in voor de klantenboekhouding: opvolgen debiteurenbeheer, diverse 
verkoopfacturen opmaken en inboeken,… 

- Je staat in voor de financiële boekhouding: betalingsverkeer cash en via 
overschrijving 

- Je biedt administratieve ondersteuning aan je collega's 
 

Profiel 
 

- Je hebt aandacht voor details en werkt nauwgezet 
- Je bent organisatorisch sterk en stelt de juiste prioriteiten in je werk 
- Je bent snel vertrouwd met bestaande procedures en handelt ernaar 
- Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie 
- Je stelt je flexibel op tijdens drukke periodes 
- Je hebt boekhoudkundige ervaring of volgde hierin een opleiding 
- Kennis van Winbooks on Web is een pluspunt 

Aanbod 

http://www.dekoer.be/
http://www.dekoer.be/


- Een deeltijds contract van bepaalde duur (1/5e, 7,6 uur per week) tot 20 december 
2019 

- Werk in een (relatief) jong en gemotiveerd team, waarin je mee timmert aan een 
pionierende werking 

- Loon volgens barema B1c van PC 329.01, met inachtneming relevante ervaring, en 
extralegale voordelen  

- Glijdende uren, 20 dagen vakantie en compensatiedagen 24-urenweek (pro rata voor 
3/5e contract) 

- Tussenkomst woon-werkverkeer volgens sectorale CAO van 4 december 2009 
 

Solliciteren? 
 
Stuur jouw CV zo snel mogelijk naar vacature@dekoer.be met als onderwerp “Kandidaat            
Boekhouden”. 
 
De Koer wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Etnisch/culturele minderheden           
worden aangemoedigd te solliciteren. De selectie gebeurt op grond van competenties           
ongeacht origine, leeftijd of geslacht. 
 

mailto:vacature@dekoer.be

