Ben jij het talent dat
wij zoeken?

Word medewerker financiële dienst en dienst
bestaanszekerheid bij ACV BIE
ACV bouw - industrie & energie (ACV BIE) is een beroepscentrale van het ACV die elke dag opkomt voor de belangen van bijna
265.000 leden. We doen dit door hun belangen te behartigen op het gebied van werk, veiligheid en inkomen, goede cao’s te sluiten
en te werken aan rechtvaardige en faire oplossingen voor de problemen van alledag. In overleg als het kan, in actie als het moet.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (m/v/x) - voltijds - fase 2
Om onze financiële dienst en dienst
bestaanszekerheid in Brussel te versterken, zijn we
op zoek naar een collega die administratief
onderlegd is en die ook boekhoudkundige taken
aan kan.
Jouw kerntaken

-uitvoeren van het secretariaatswerk voor de fondsen van
bestaanszekerheid en verwerking van de boekhouding
-rapportering
- contacten met de beroepsverbonden in functie van BZ
activiteiten.
- indieningen en afrekeningen van premies en
vergoedingen
- beheren en bewerken van infomappen;
- administratie vzw’s (uitnodigingen, verslagen, publicaties
zowel voor Raad van Bestuur als Algemene Vergadering)
- administratie naar derden toe (administratieve
ondersteuning coördinator financiën)
- ondersteuning bij het inboeken van uittreksels binnen BZ

Jouw sterke competenties zijn
- vernieuwend denken en handelen
- flexibiliteit & aanpassingsvermogen
- kwaliteitsvol samenwerkingsgericht handelen
- empathie & assertief
- veerkracht & zelfsturing
- tweetaligheid (Nl & Fr)
- nauwkeurig, nauwgezet, zelfstandig, leergierig, in team
werken
- procesgericht denken
- kennis gangbare software (boekhoudsoftware, office, …)
- kennis van het systeem bestaanszekerheid/sociaal
voordeel en van de vzw-wetgeving is zeker een plus
Ons aanbod

• Aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden : naast een
degelijk basisloon bieden we jou belangrijke aanvullende
voordelen, waaronder een groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.
• Professionele ontplooiing : jouw job is afwisselend en
creatief. Zelfontplooiing wordt sterk aangemoedigd. Je
bouwt mee aan boeiende vernieuwende projecten.

ACV bouw - industrie & energie 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?
Je kan solliciteren tot uiterlijk 22/01/2019.
Vragen om meer info, jouw motivatiebrief en gedetailleerd curriculum vitae mail je naar
walter.notredame@acv-csc.be, coördinator financiën, Koningsstraat 45, 1000 Brussel

