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FUNCTIEBESCHRIJVING 

Administratief medewerker boekhouding : 
leveranciersboekhouder 

 
 
Administratief  medewerker 
 
 
Administratief medewerker boekhouding - leveranciersboekhouder 
 
 
De focus van de functie ligt op het verzorgen van de leveranciersboekhouding met name : 

- Boeken van facturen en banken 
- Opvolging van aanmaningen 
- Opmaken betalingsbestanden als back-up van hoofdboekhouder 
- Voorbereiden en indienen van BTW aangifte 

Bijkomend omvat de functie een deel ‘general ledger accounting’ : 
- Voorbereiding van reconciliaties 
- Ondersteuning bij jaarafsluiting en tussentijdse afsluitingen 
- Ad hoc projecten 

 
 
Je behoort tot de afdeling financiën, dat deel uitmaakt van de interne werking.  
Je rapporteert aan de hoofdboekhouder en het afdelingshoofd financiën. 
 
 
Je bent back up voor “collega administratief medewerker boekhouding en financiën ”  
 
 
Je heeft een diploma hoger secundair onderwijs in een economische richting of bent 
gelijkwaardig door ervaring  
 
Je hebt een eerste ervaring in leveranciersboekhouding. 
 
  

Graad 

Functietitel 

Doelstelling van 
de functie  

Plaats in het 
organigram 

Back up 

Functievereisten 
& weddeschaal 
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Kernopdrachten:  
 
 
Inboeken aankoopfacturen 
Je voert uit en volgt op: de dagelijkse verrichtingen in de boekhouding door alle 
inkomende facturen en creditnota’s in te boeken en vervolgens onmiddellijk door te 
sturen ter goedkeuring naar de juiste afdeling, zodat de cijfers in de boekhouding tijdig 
zijn ingeboekt en transparant - correct zijn.  
Je volgt de goedkeuringsstatus van geboekte aankoopfacturen op met het oog op de 
opmaak van betalingsbestanden. 
 
Opmaak van maandelijkse BTW aangifte 
 
Bankverrichtingen 
Je staat in voor het verwerken van bankafschriften (codering en input). 
 
Kasboekhouding 
Je organiseert de kasboekhouding door het registeren en bijhouden van alle 
kasverrichtingen (uitvoeren betalingen, registreren ontvangsten) en toezicht te houden op 
de kasboeken. 
In dit kader hou je toezicht op de kas die beheerd wordt op andere afdelingen en 
verschillende locaties en boek je de verrichtingen in het kasboek. 
 
 
Tussentijdse en jaarafsluiting - reconciliaties 
Je ondersteunt de hoofdboekhouder en het afdelingshoofd financiën bij het voorbereiden 
van tussentijdse afsluiting en jaarafsluiting en reconciliaties. 
 
 
 
 
 
Belangrijkste interne interacties: 
afdelingshoofd financiën, hoofdboekhouder, administratief medewerkers financiën, 
medewerkers ondersteunende diensten en overige medewerkers. 

 
Belangrijkste externe interacties: 
Financiële instellingen, VMSW, externe audit, huurders,  
 
 
Transparantie 
Participatie 
Verantwoordelijkheid 
Resultaatgerichtheid 
Coaching en begeleiding 
 
 
Organisatiecompetenties                     niveau 

Efficiënt werken 3 
Klantgerichtheid  2 
Samenwerken 1 

Functie-inhoud 

Contacten 

Waarden 

Competentie-
profiel 
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Functie specifieke competenties          

Communicatie mondeling  1 
Communiceren schriftelijk 1 
Nauwkeurigheid 3 
Organiseren 2 
Rapporteren  2 
Resultaatgerichtheid 2 

 
Attitude 

Zich flexibel opstellen 2 
Zich stressbestendig opstellen 2 
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Competenties WoninGent 
 
 
Competenties zijn vaardigheden waarover u moet beschikken om uw functie uit te voeren. 
De competenties staan beschreven in drie niveaus: niveau 1 is het laagste niveau, niveau 3 
het hoogste niveau.  Het gedeelte in het vet gedrukt is het niveau dat van toepassing  is op 
uw functie. Het is vanzelfsprekend dat, wanneer een hoger niveau wordt aangeduid, u ook 
de onderliggende niveaus beheerst. 
 
WoninGent stimuleert haar medewerkers om zich blijvend te ontwikkelen, zodat zij de 
competenties kunnen verwerven van een hoger niveau. De leidinggevenden coachen en 
begeleiden u daarbij, zodat u binnen de organisatie kan doorgroeien.  
De competentieprofielen worden daarom ook gebruikt bij de evaluaties.   
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