
       ELORA vzw 
 

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN ALS  

BOEKHOUDER / ADMINISTRATIEF BEDIENDE ? 

 

CAR Houtland – Westkust VZW staat in voor ambulante, multidisciplinaire 

diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met complexe 

ontwikkelingsstoornissen, verstandelijke beperking, ADHD, ASS, 

gedragsstoornissen. 

De organisatie bestaat uit twee afdelingen: CAR ’t Veld in Aartrijke en CAR Elora 

in Nieuwpoort. Beide teams samen bestaan uit een 80-tal medewerkers van 

verschillende disciplines: artsen, psychologen, psychologisch assistenten, 

sociaal verpleegkundige/ maatschappelijk assistente, logopedisten, 

kinesitherapeuten, ergotherapeuten, administratief bedienden en logistiek 

personeel. 

 

Functieomschrijving boekhouder / administratief medewerker : 

− U bezit kennis van vzw boekhouden en doet de boekhouding van beide 

organisaties 

− U bezit administratieve vaardigheden o.a. voor het registeren, klasseren, 

beheren van de gegevens / secretariaatswerk 

− U maakt zich de procedures en het functioneren van beide organisaties eigen 

− U staat mee in voor het onthaal (mondeling, telefonisch) en de telefonische 

permanentie in CAR Elora in Nieuwpoort 

− U bezit rekenkundig en logisch inzicht 

− U heeft kennis van de nodige informaticatoepassingen: Acces, Word, Excell, 

Power Point 

− Kennis van het boekhoudprogramma Venice is een meerwaarde 

− Kennis van het programma Approval en CareManager is een meerwaarde 

− U rapporteert aan de directie 

 

Profiel 

− U bent in het bezit van een diploma bachelor boekhouding, 

bedrijfsmanagement of gelijkwaardig door relevante beroepservaring 

− U bent een integer en zorgzaam persoon met een goed vermogen tot 

constructieve samenwerking in teamverband. 

https://kimtyvaert.wixsite.com/eloravzw
https://kimtyvaert.wixsite.com/eloravzw


− U bent dynamisch, stressbestendig en flexibel en u bent taakgericht en sterk 

in plannen, organiseren en administratie 

− U hebt een grote verantwoordelijkheidszin en draagkracht 

− U beschikt over ruime mondelinge en schriftelijke vaardigheden 

− U onderschrijft de missie en de visie van CAR Elora en CAR ’t Veld 

− U bent ook bereid tot permanente bijscholing 

 

Aanbod 

− een deeltijdse betrekking (30/38) gedurende minstens 4 maanden (kans op 

nadien onbepaalde duur) op basis van IFIC – aantal uren is bespreekbaar. 

Aangezien u mee instaat voor de permanentie in het onthaal, werkt u op 

maandag, dinsdag en donderdag van 13 uur tot 19 uur. De andere uren zijn 

bespreekbaar. 

− een boeiende rol met een gevarieerd takenpakket 

− een samenwerking met dynamische en deskundige teamleden 

 

Procedure 

Kandidaturen met sollicitatiebrief en curriculum vitae worden per mail verwacht 

ten laatste op 21 december bij Leen Cautereels, directeur (directie@eloravzw.be) 

Een eerste selectie gebeurt op basis van ingezonden sollicitatiebrieven en CV’s. 

Bij de tweede selectie worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een 

gesprek. 

 

Plaats van tewerkstelling 

In de afdeling CAR Elora, Duinkerkestraat 40, 8620 Nieuwpoort 

 

Startdatum 

Januari – februari 2022 

 

Contactpersoon: 

Leen Cautereels, directeur 

directie@eloravzw.be 

058/23 47 11 – 0472/79 01 59 
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