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Vacatureomschrijving:    Boekhouder – administratief Deskundige 

 

Inleiding 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst (AGSA) is een dochteronderneming van de stad 

Aalst en heeft tot doel het uitvoeren van het stedelijk beleid inzake stadsvernieuwing, -verfraaiing en -

ontwikkelingsprojecten. Verder behoren onder meer ook het voeren van een stedelijk grond- en 

pandenbeleid, een duurzaam woonbeleid en het beheer van het stadspatrimonium tot haar bevoegdheid. 

 
Vanaf 1 januari 2014 werkt het AGSA volgens de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Dit 

gaat gepaard met een andere wijze van boekhouding voeren en de invoering van een nieuw ICT-

boekhoudsysteem en aangepaste financiële en administratieve processen. 

Voor de verdere uitbouw van het AGSA zijn we momenteel op zoek naar een (v/m): Boekhouder - 

Administratief deskundige. 

 

Je vormt de spilfiguur op vlak van financiën en fiscaliteit in een dynamische, groeiende 

vastgoedomgeving. 

 

Functieomschrijving  

Jouw belangrijkste taken zijn: 

 

1. Het voeren van een algemene en budgettaire (analytische) boekhouding; 

2. instaan voor de fiscale verplichtingen en verzorgen van financiële rapportering  

3. het behandelen van inkomende- en uitgaande  facturen; 

4. het opmaken, in samenspraak met de Algemeen directeur, van de benodigde 

beleidsdocumenten in het kader van de beheersovereenkomst (o.a. opmaak 

meerjarenplanning, jaarrekening, …) 

 

Overige taken: 

 

Beleidsondersteunende taken: 

 Detecteren van behoeften en trends in het eigen werkdomein en deze terugkoppelen aan 

de algemeen directeur 

 Opvolgen van de actualiteit en wetgeving 

 Voorstellen doen naar optimaliseren van het beleid 
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 Aanleveren van voorstellen voor de opmaak van de meerjarenplanning (LT) en budget 

(KT), dit is zowel procedureel als financieel. 

 Mee uitwerken van de beleidsvoorstellen.  

 Uitwerken, opvolgen en evalueren van beleidsacties. 

 Toelichting verschaffen op raden van bestuur AGSA, gemeenteraadscommissies,… 

 

Dienstondersteunende taken: 

 Voorstellen indienen tot verbetering van de interne procedures. 

 Bijdragen tot de optimale organisatie en interne werking binnen het AGSA. 

 Verzorgen en/of opvolgen van de administratie. 

 

Financiële taken : 

 Aanleveren van de informatie 

 Rapportering aan de raadsleden  

 Samenwerking met externe partners (deloitte/stad Aalst/ bedrijfsrevisor) 

 

Dossierbeherende taken: 

 opvolgen en controleren van de dossiers. 
 

Profiel  

 je bent in het bezit van een bachelor of graduaat diploma boekhouding; 

 grondige kennis van moderne informaticatoepassingen (Word, Excel) en financiële ICT-

systemen (schaubroeck: Foxbeleid, foxboek en Alfa) 

 basis kennis Excell, PowerPoint en overige Office-toepassingen 

 kennis of inzicht kunnen toepassen omtrent algemene boekhouding, budgettering, 

wetgeving overheidsopdrachten & projectwerking.  

 Het functioneel ontwikkelen en beheren van financiële processen en ICT-systemen 

 je bent een gedreven en enthousiaste persoon die vlot communiceert en oog en oor 

heeft voor de noden en behoeften van zijn gesprekspartners; 

 je hebt zin voor detail maar weet te allen tijde het algemeen overzicht te bewaren; ook 

administratief sta je sterk en werk je punctueel; 

 je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands. 

 

Aanbod  

Een boeiende, uitdagende functie met een belangrijke verantwoordelijkheid, een contract van 

onbepaalde duur, een marktconform salaris (niveau B).  
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Interesse?  

Je sollicitatiebrief en cv kan je sturen naar het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst, t.a.v. 

dhr. Gwen Vreven, Hopmarkt 50 te 9300 Aalst of via mail: info@agsa.aalst.be  vóór 30 juni 2017. 
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