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 Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain 

Organisatie Broeders van Liefde 
 

Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een betekenisvolle 

plaats inneemt op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Het centrum gaat conform met de missie 
van de Broeders van Liefde op een deskundige en zorgzame manier om met psychisch zieke mensen. 

 

zoekt 
 

BOEKHOUDER (M/V) 
  

Profiel: 
 

 je hebt een bachelordiploma accountancy, bij voorkeur met enkele jaren relevante werkervaring 

 leerbereidheid en interesse in de zorgsector is gewent 

 kennis van de boekhoudkundige loonverwerking is een troef 

 je bent analytisch, georganiseerd, resultaatgericht en neemt verantwoordelijkheden op 

 je kan autonoom en proactief werken en reflecteert bij de uitvoering van je opdracht 

 je bent een flexibele en betrouwbare teamspeler, bent communicatief en samenwerkingsgericht  

 je kan handelen onder tijdsdruk en respecteert deadlines. 
 

Interesse?  
 

Voor meer informatie kan je terecht bij mevr. Iris Asscherickx, hoofdboekhoudster, T 09 216 33 11. 
 
Schriftelijk solliciteren kan tot en met 05.07.2020 t.a.v. mevr. Iris Asscherickx, hoofdboekhoudster via   

vacatures@guislain.broedersvanliefde.be. 

Aanbod: 
 

 contract van onbepaalde duur (deeltijdse tot voltijdse tewerkstelling bespreekbaar) 

 een uitdagende, gevarieerde functie met ruimte voor initiatief en permanente vorming 

 verloning conform het IFIC-loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten 

 maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en vergoeding woon-werkverkeer 

 een aangename, waardengerichte en collegiale werkomgeving met aandacht voor een goede balans 
werk-privé en glijdende werkuren 

 

Functie: 
 

Je versterkt een dynamisch team van 4 enthousiaste en ervaren collega’s op de dienst boekhouding van 

een psychiatrisch centrum dat behoort tot de Organisatie Broeders van Liefde.  
Je registreert en verwerkt boekhoudkundige gegevens om tot een waarheidsgetrouw beeld van de 
jaarrekening te komen en tijdig de juiste financiële informatie te verstrekken.  

Na een interne opleiding ben je in staat om zelfstandig een variëteit aan boekhoudkundige taken op te 
nemen. Het takenpakket omvat onder andere de input, controle en verwerking van inkomende facturen, 
het opvolgen van openstaande vorderingen en de opmaak van diverse financiële rapporten. Je wordt in het 
bijzonder ook ingeschakeld in de analytische opvolging van de loonadministratie. 
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