Het Instituut voor Opleiding in de Dringende Medische
Hulpverlening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(IODMH) zoekt voor onmiddellijke indiensttreding met
fulltime contract een

BOEKHOUDER (V/M)
Het IODMH organiseert en verzorgt de opleidingen van de Hulpverleners-Ambulanciers
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit kader ontvangen wij jaarlijks ongeveer 1500
deelnemers van de DBDGH, het Rode Kruis en Defensie.
Op vraag organiseren we ook andere opleidingen met betrekking tot zorgverlening en
reanimatie.
Uw competenties/sterktes:
§

U heeft een bachelorsdiploma in boekhouding;

§

U heeft een goede kennis van openbare aanbestedingen;

§

U heeft een goede kennis van het Frans en het Nederlands;

§

U bent vertrouwd met het MS Office en de courante software voor de boekhouding;

§

U werk georganiseerd en gestructureerd

§

Pluspunt indien u een kennis heeft van de werking van onze voornaamste partners (DBDGH,
Rode Kruis, Defensie)

Uw taken:
§

U staat in voor de facturatie en de boekhouding van onze vzw;

§

U stelt het jaarlijks financieel plan mee op;

§

In samenspraak met de boekhoudkundige expert en de bedrijfsrevisor, bereidt u de jaarlijkse
rekeningen van de onderneming voor en u stelt deze voor tijdens de Algemene Vergadering;

§

U staat in voor de prijsaanvragen en de openbare aanbestedingen en stelt de dossiers hiervoor
samen;

§

U bent verantwoordelijk voor de subsidieaanvragen voor onze opleidingen;

§

U bent verantwoordelijk voor de facturatie van onze opleidingen aan onze klanten;

§

Elke maand verwerkt u voor de lonen van onze docenten;

§

In samenspraak met de directeur-coördinator volgt u het budget en de dotaties op;

§

U bent onze referentiepersoon bij de dienst Inspectie van Financiën inzake de dotaties.

Wij bieden u:
§

Een arbeidscontract van onbepaalde duur;

§

Een gevarieerde job in een vzw in een menselijk kader;

§

Een interessant loonpakket.

Contact:
§

Stuur motivatiebrief en CV naar Dhr. R. Swinnen (ronny.swinnen@firebru.brussels), directeurcoördinator van het centrum. Uiterlijke datum hiervoor is 28 februari 2019.

Adres: IODMH, Havenlaan 138, 1020 Brussel
Website : https://www.ifamu-iodmh.brussels/

