
 
 

Administratief medewerk(st)er boekhouding (v/m/x) 
 

Contract bepaalde duur (60%) tot 31/12/2020 - Gent 
 
Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen 

armoede en ongelijkheid.  

In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering waarbij 
kwetsbare gemeenschappen hun lot in eigen handen kunnen nemen. Oxfam België zet zich 
in door middel van een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en 
campagnes om het beleid te beïnvloeden en mensen te sensibiliseren. Samen met een 
netwerk van ongeveer 250 winkels zet Oxfam België zich in voor een eerlijke, duurzame 
handel en ondersteunt ze de circulaire en sociale economie in België. 
 
Kom jij je inzetten om samen ongelijkheid en armoede de wereld uit te helpen? Voor het 
departement Finance is Oxfam op zoek naar een administratief medewerk(st)er 
boekhouding. 

Waar kom je terecht? 

Als administratief medewerk(st)er op de boekhouding vervolledig je het team samen met 2 
boekhouders. 
 

Je verantwoordelijkheden: 

 
 Je verwerkt alle bankafschriften in de boekhouding. 

 Je registreert aankoopfacturen in het ERP-systeem en bezorgt deze aan de bevoegde 
medewerkers. Je volgt dit verder op en werkt het af. 

 Je doet aan factuurcontrole. De facturen worden gelinkt aan ontvangst magazijn of aan 
maakloon.  

 Je brengt betalingen in via ‘Isabel’. 

 Je maakt duplicaten van facturen aan. 

 Je handelt rappels van leveranciers af. 

 Je beheert de mailbox van de boekhoudafdeling. 

Jouw profiel: 

 

 Je onderschrijft de missie en visie van Oxfam. 

 Je werkt nauwkeurig en gestructureerd, ook onder tijdsdruk. 

 Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands. Kennis van het Frans is een 
meerwaarde. 
 



 
 

 Je hebt een goede kennis van de meest courante Office pakketten zoals Outlook, Excel 
en Word. 

 Je hebt ervaring met ERP-systemen, bij voorkeur RAW. 

 Je hebt ervaring met Isabel banksoftware. 

Oxfam biedt jou: 

 

 Boeiende professionele uitdagingen in het samenspel van economische ontwikkelings- 
samenwerking en een sterk maatschappelijk verankerde, kritische sociale beweging. 

 Een contract (60%) van bepaalde duur tot 31/12/2020 met mogelijkheid tot verlenging. 

 Verloning volgens barema op ngo-niveau (tussen 1259,70 EUR en 2222,08 EUR). 
Relevante anciënniteit wordt in onderling overleg overgenomen. 

 Binnen de organisatie is er een flexibele werkurenregeling.  

 Vergoeding woon-werkverkeer (onder andere gratis gebruik openbaar vervoer en 
fietsvergoeding), fruit op het werk, ecocheques, hospitalisatieverzekering en verzekering 
gewaarborgd inkomen. 

 Extra ADV-verlofdagen bovenop het wettelijke verlof. 

 Vanaf 45 jaar bijkomend verlof door arbeidsvrijstelling. 

 Onmiddellijke indiensttreding mogelijk. 

 Standplaats is Gent, vlakbij het station Gent-Dampoort. 

Solliciteren 

Stuur je cv en motivatiebrief naar sollicitatie@oww.be vóór 9 augustus 2020 met vermelding 

van ‘Administratief Medewerk(st)er Boekhouding’. 

Gelijke kansen vinden we bij Oxfam vanzelfsprekend. We selecteren jou op basis van je 
kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht of seksuele identiteit.  

We engageren ons om kinderen, jongeren en volwassenen te beschermen en hun welzijn te 

bevorderen. We verwachten van al onze medewerkers en vrijwilligers dat ze dit engagement 

en onze waarden delen en dat ze een gedragscode volgen (meer info: https://www.oxfam.be). 

 

https://www.oxfam.be/

