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Accountant gezocht (m, v, x) 
 
Artsen Zonder Vakantie is een erkende NGO en vormt een dynamisch netwerk van medische, 

paramedische en technische experten uit België en Afrika, omkaderd door een professioneel 

team. Onze zorgprofessionals zetten zich al 40 jaar vol overgave in voor toegankelijke en 

kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Want dat is een recht voor iedereen.  

Door vooral uitwisseling onder collega’s en continue professionele vorming ondersteunen wij 

een 40-tal ziekenhuizen in Sub-Sahara-Afrika. Zodat zij zélf duurzame en patiëntgerichte zorg 

kunnen verlenen. Zo doen wij ziekenhuizen groeien. Zo kan zorgpersoneel zich ontplooien. Zo 

krijgen patiënten de beste zorg. 

Het team van Artsen Zonder Vakantie staat in voor het mobiliseren van het netwerk, de 

begeleiding en omkadering van uitwisselingen tussen onze terreinvrijwilligers en lokale 

Afrikaanse experten en de uitbouw van modelziekenhuizen. Artsen Zonder vakantie bestaat 

uit een 40- tal collega’s en kantoorvrijwilligers in Mechelen en een vijftiental collega’s in onze 

kantoren in Afrika. 

 

 

Functiebeschrijving 

 

Werken voor een Belgische ngo, waar een mooie missie en goed financieel beheer hand in 

hand gaan. Klinkt het als muziek in jouw oren? Ben je boekhoudkundig geschoold, accuraat 

ingesteld en op zoek naar een leuke uitdaging? Dan ben jij misschien de persoon die wij 

zoeken om het financiële team in Mechelen te versterken!  

• Je staat in voor het voeren van de boekhouding van de organisatie in België en bent 

back-up van de collega die verantwoordelijk is voor de verwerking van facturen, 

banken en betalingen. 

• Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van de maandelijkse 

financiële afsluiting en de afsluiting van het boekjaar, je plant de te halen deadlines 

en coördineert met de andere teams zodat de aanpak en planning wordt gevolgd. 

Hiervoor werk je nauw samen met de collega’s in onze kantoren in Benin, Burundi, en 

Congo;  

• Je coacht de financiële medewerkers in de regio’s en de medewerker in België in de te 

volgen boekhoudkundige verwerking en financiële procedures en zorgt ervoor dat de 

kwaliteitseisen van de organisatie gevolgd worden; 

• Je controleert en consolideert de aangeleverde financiële gegevens vanuit de 

verschillende regio’s en staat in voor de kwaliteit van de geconsolideerde financiële 

gegevens;  

• Je staat in voor de voorbereiding van de jaarlijkse audit en interim-audit, verzorgt het 

contact met de revisor en staat in voor de opmaak en het indienen van de statutaire 

jaarrekening;  

• Je ondersteunt de financial controller bij het voorbereiden van interne 

rapporteringen, de jaarlijkse budgettering van de organisatie en het voorbereiden van 

financiële rapporteringen aan subsidie-organen;   
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• Je zorgt er mee voor dat de financiële procedures op het vlak van de boekhoudkundige 

transacties op punt worden gezet en werkt mee aan het identificeren, initiëren en 

opvolgen van verbeteringstrajecten om de financiële activiteiten verder te 

stroomlijnen en verbeteren doorheen de ganse organisatie.  

 

 

Jouw profiel  

 

• Je herkent jezelf in de missie, de visie en de waarden van Artsen Zonder Vakantie en 

werkt vlot in een multiculturele omgeving;  

• Je hebt > 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie en bent gediplomeerd in 

accountancy of een andere economische richting; 

• Excel kent geen geheimen voor je;  

• Je hebt ervaring met boekhoudprogramma’s en andere ICT-tools;  

• Door jouw cijfermatige en analytische ingesteldheid, kan je je verdiepen in de cijfers, 

werk je nauwkeurig, maar ben je ook in staat proactief te handelen;  

• Je houdt ervan om problemen uit te pluizen en op te lossen, je weet helicopterview te 

houden, maar tegelijk vind je het ook fijn om je in de details in te werken;  

• Je denkt proactief en durft suggesties tot verbetering aan te reiken en mee helpen 

implementeren;  

• Het samenwerken met andere collega’s in Mechelen én met de partnerlanden in 

Afrika vraagt om goede communicatievaardigheden en een vlotte kennis van het 

Frans én het Nederlands.  

 

 

Wat bieden we je?  

 

• Voltijds contract van onbepaalde duur (deeltijds is ook een optie);   

• Tewerkstelling in Mechelen, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer;  

• Glijdende uren en regelmatig werken van thuis is mogelijk;  

• Een organisatie met een prachtige missie in een boeiend internationaal kader;  

• Een team van enthousiaste collega’s en vrijwilligers;  

• Veel ruimte voor ontwikkeling en opleiding;  

• Marktconform loon.  

 

Interesse en enthousiast? 

 

Stuur uiterlijk vóór 30 november 2022 je motivatiebrief en curriculum vitae met referenties 

per email naar vacatures@azv.be t.a.v. Melanie Vochten, met als titel “Sollicitatie 

Accountant”.   

 

Artsen Zonder Vakantie voert een gelijkenkansenbeleid.  Kwaliteiten van mensen zijn 

doorslaggevend. 
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