
 

KOCA vzw is een onderwijs- en ondersteuningscentrum voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen 

met een communicatieve beperking (gehoorstoornissen, autismespectrumstoornissen, spraak-, 

taalontwikkelingsstoornissen en/of leermoeilijkheden). 

 
Heb jij een zwak voor cijfers en budgetten? Ben jij analytisch en probleemoplossend? Kan je goed 
plannen en werk je nauwkeurig? Ben je bovendien communicatief genoeg en kan je iets 
verwezenlijken samen met de interne klant?  
Dan ben jij misschien wel de geknipte kandidaat voor deze functie! 

 

BOEKHOUDER 

1. Wat zijn jouw kerntaken?  
 

- Correcte verwerking van de aankoopfacturen na scanning, zowel in de algemene als 
analytische boekhouding 

- Controle van de aankoopfacturen 
- Controle op de automatische verwerking van de verkoopfacturen/schoolrekeningen en 

toewijzing aan de juiste rekeningen 
- Budgetopvolging van toegewezen afdelingen/rekeningen, met rapportering hierover 
- Boekhoudkundige opvolging van subsidies en toelagen 
- Opvolgen van leningen 
- Opvolgen van openstaande klanten in overleg met de afdelingen 
- Klaarmaken van betaalbestanden 
- Nazicht op volledigheid bij periodieke afsluitingen 

 
2. Wat is jouw profiel?  
 
Je bent in het bezit van één van onderstaande diploma’s (of daarmee gelijkgesteld):  
- Houd(st)er zijn van een bachelorsdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van het korte 
type of gelijkwaardig onderwijs, in een boekhoudkundige, financiële of economische studierichting.  

Enkele jaren ervaring in een boekhoudkundige context is een meerwaarde. 

Je werkt graag in team en draagt bij tot een positieve en collegiale sfeer. Je houdt van een open 
samenwerking met jouw direct leidinggevende en werkt constructief mee.  

• Je bent nauwkeurig en werkt punctueel. 
• Je bent stressbestendig. 
• Je hebt een goede IT kennis (Excel, Word, PPT, Outlook). 
• Een uitstekende kennis van Excel is een pluspunt 
• Je bent klantgericht en voelt je betrokken bij de organisatie en jouw directie. 



• Je handelt proactief. 
• Je bent communicatief. 

 

Je werkomgeving  

Je komt terecht in een collegiaal en dynamisch team binnen het grotere geheel van KOCA vzw. Je 
tewerkstellingsplaats is Lange Lozanastraat 244, 2018 Antwerpen. 

Ons aanbod 

• De kans om te werken in een organisatie met een breed maatschappelijk engagement.  
• Contract onbepaalde duur van 40/40u met onmiddellijke indiensttreding.  

• Daguren met glijdend uurrooster. 
• Mogelijkheid tot bijscholing en vorming.  

• Verloning volgens barema en wetmatigheden in de sector PC 319.010 

 

Hoe solliciteren? 

Interesse?  

Mail je CV en motivatiebrief naar talent@koca.be t.a.v. Mevrouw Conny Claeys, Financieel directeur 

Selectieprocedure?  

Een eerste selectie gebeurt op basis van je motivatie en CV.  

Meer info? Voor bijkomende inlichtingen over de functie-inhoud contacteer je Hilde Voet, Financieel 

analist op het nummer  03/247.30.72 of via mail Hilde.Voet@koca.be  

Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren. Kwaliteiten en competenties zijn belangrijker dan 

afkomst, leeftijd, geslacht of (arbeids)handicap. 


