Kom je graag op
voor anderen?

Word Boekhouder bij LBC-NVK

De LBC-NVK is de grootste centrale van de vakbond ACV. De centrale zet zich in voor bedienden en kaderleden uit de industrie, de
financiën, de distributie, de dienstensectoren en de non-profit.

Om onze syndicale werking verder uit te bouwen zoeken we een Vakbondsverantwoordelijke
(m/v) regio Brussel

Voltijdse boekhouder (m/v)
Profiel en opdracht
Je werkt graag in ons algemeen secretariaat in
Antwerpen. Je hebt een bachelor in boekhouden op zak
en vijf jaar praktijkervaring. Je werkt in een klein team om
de financiën van onze organisatie optimaal te beheren en
op te volgen.
Jouw sterke competenties zijn
•
•
•
•

Zeer goede kennis van boekhouden
Boekhoudkundig denken en handelen
Kennis van de structuren van LBC-NVK en ACV
Sterke communicatieve vaardigheden zowel

•
•
•
•
•

mondeling als schriftelijk
Zin voor initiatief en pro actief handelen
Kunnen werken met een planning en deadlines
Zelfstandig en in team kunnen werken
Nauwkeurig
Betrouwbaar en discreet

Ons aanbod
• Een zinvol engagement : je komt elke dag op voor
een democratische, rechtvaardige en solidaire
samenleving.
• Aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden : naast
een degelijk basisloon bieden we je belangrijke
aanvullende voordelen, waaronder groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz. Een
interessante vakantieregeling zorgt voor een leefbare
balans tussen je werk en privé.
• Professionele ontplooiing : Je job is afwisselend en
creatief. Je wordt ondersteund met vorming en
opleiding. Je kan meewerken aan boeiende projecten.
LBC-NVK en ACV streven naar gelijke kansen met
respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen
mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele
achtergrond. Daarom nodigen we eenieder uit om zich
kandidaat te stellen voor deze vacature.

BELANGSTELLING VOOR DEZE VACATURE?
Contacteer ons voor meer informatie; Annemie Plessers, verantwoordelijke personeelsdienst LBC-NVK, Sudermanstraat 5 te 2000
Antwerpen Tel. 03 220 87 06. Solliciteer vóór 26 april 2019 met motivatiebrief en CV naar vacatures.lbc-nvk@acv-csc.be.

