
 

Vacature: Boekhoud(st)er/Business Analyst van Amazone (m/v/x) 
 

Amazone, als Kruispunt Gendergelijkheid, is een vzw die vrouwenverenigingen en organisaties 
ondersteunt die werken aan gendergelijkheid.   
Amazone is een congrescentrum en informatiecentrum. In het Amazonehuis zijn een twintigtal 
vrouwenverenigingen gehuisvest, waarvoor we de infrastructuur voorzien.  
Amazone bezielt ook een sociaal tewerkstellingsproject, dat verschillende personen integreert in haar 

algemene werking, in haar congrescentrum en in haar restaurant. In ons informatiecentrum vind je een 

uitgebreide digitale collectie aan documenten over het actuele gelijke kansenbeleid V/M.   

 

Amazone is op zoek naar een Boekhoud(st)er/Business Analyst.  

Hij/Zij rapporteert rechtstreeks aan de Directie van Amazone. 

De belangrijkste opdrachten van de nieuwe collega zijn: 

 Kassabeheer; 

 Betalingsbeheer; 

 Aankoop- en verkoopfacturen coderen; 

 Belettering van betalingen; 

 Aanmaning van onbetaalde facturen; 

 Cashflow monitoring; 

 Btw-aangifte en afsluiting, in overleg met onze externe accountant; 

 Jaarlijkse afsluiting en opstelling van balansen, opstellen van fiscale fiches; 

 Vaststelling van het financiële gedeelte van de verslagen over structurele en 

projectsubsidies; 

 Opzetten van dashboards, monitoring en rapportage, volgens onze cost accounting; 

 Uitvoering en maandelijkse monitoring van de begroting opgesteld in overleg met de 

directie; 

 Ondersteuning en samenwerking met het hele team van Amazone, afhankelijk van 

specifieke behoeften (projecten, ...). 

 

Indicatieve en niet-limitatieve takenlijst. 

 

 

De ideale kandida·a·t·e: 

 Bezit een Bachelor in boekhouding; 

 Hebt ten minste een eerste werkervaring in vergelijkbare functie; 

 Hebt een goede beheersing van MS Office en boekhoudtechnieken en software “Winbooks; 

 Hebt uitstekende organisatorische vaardigheden en een goed vermogen om prioriteiten te 

stellen en deadlines te halen; 



 

 Bent proactief, dynamisch, flexibel, polyvalent, autonoom, creatief, hebt een teamspirit en 

een goed bestand tegen stress; 

 Bent bedreven in beide landstalen (FR/NL). Kennis van het Engels is nuttig; 

 Deelt de waarden van Amazone om zijn/haar acties te ondersteunen. 

 

 

Amazone biedt: 

 Een contract van onbepaalde duur (COD); 

 Verloning gebaseerd op het paritair comité 329.03; 

 Een dertiende maand; 

 Volledige terugbetaling van de kosten openbaar vervoer; 

 Variabele werktijden, met de mogelijkheid van telewerken (1 dag/week); 

 Extralegale vakantiedagen 

 

Geïnteresseerde personen kunnen hun geschreven kandidatuur (motivatiebrief en CV) sturen naar de 

personeelsdienst van Amazone, hr@amazone.be. 

 

Amazone vzw 

Middaglijnstraat 10  

1210 Brussel 

www.amazone.be 
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