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Junior Accountant 
Wie zijn wij? 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw is vandaag de derde grootste sportfederatie in Vlaanderen en groepeert meer 
dan 120 000 individuele leden uit zo’n 320 clubs. Een 40-tal personeelsleden staan dagelijks in voor de uitbouw van de 
gymsport in Vlaanderen, de service voor de clubs, het aanbod voor de recreatie- en de competitiegymnast en de 
begeleiding van de topsportgymnasten. Wij zijn op zoek naar een Junior Accountant om ons Team financiën te 
versterken. 
 
Functieomschrijving 
Als Junior Accountant sta je in de operationele verwerking van de analytische boekhouding van onze federatie en 
nevenvzw’s.  Je werkt hiervoor nauw samen met de Teamleader Financiën. 
 
Jouw  takenpakket 

• Algemene en analytische boekhouding 
• Voorbereiden opstellen van de budgetten 
• Voorbereiden opstellen van de jaarrekening  
• Optimaliseren van de diverse procedures 
• Voorbereiden subsidiedossiers 
• Volledige leveranciersbeheer 
• Verwerken financiële verrichtingen 
• Diverse boekingen 

 
Jouw profiel 

• Je beschikt over een Bachelor diploma in een relevante opleiding.  
• Ervaring in de vzw-boekhouding en kennis van het sportlandschap is een pluspunt 
• Je beschikt over een analytisch inzicht. 
• Je kan zelfstandig werken maar functioneert ook perfect in team. 
• Je werkt nauwgezet met zin voor verantwoordelijkheid en je gaat zorgvuldig om met gegevens 
• Je bent klantgericht en communicatief vaardig. 
• Je kan vlot overweg met boekhoudsoftware en Excel 
• Verder neem je graag initiatief, ben je kritisch positief ingesteld 

 
Ons aanbod 

• Een boeiende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng in een jonge en 
dynamische werkomgeving. 

• Flexibele werktijden. 
• Een voltijds contract voor onbepaalde duur met een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen. 
• Indiensttreding: onmiddellijk. 
• Plaats van tewerkstelling: Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent. 

 
Ben jij de persoon die we zoeken? 
Reageer  dan meteen  en  stuur  je  kandidatuur (CV en motivatie) uiterlijk 12 februari 2021 naar: 
Delphine De Jaeger  Tel: 09-243 12 13 of delphinedejaeger@gymfed.be  
 
Gymnastiekfederatie Vlaanderen, Zuiderlaan 13, 9000 Gent  


