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Medewerker boekhouding (m/v) – KidsLife te Brussel 

KidsLife staat niet alleen in voor de correcte en stipte uitbetaling van de kinderbijslag aan gezinnen, 
maar informeert hen ook proactief over de mogelijkheden die er zijn om hun kinderen alle kansen 
te bieden. We willen onze maatschappelijke rol zeer bewust opnemen voor alle gezinnen in België, 
want elk kind verdient geluk !  

Je taken en verantwoordelijkheden 

 Verwerking van ontvangen circulaire cheques 
 Correcte uitbetaling van de kinderbijslag in het kader van de kinderbijslagregeling 
 Correcte boekhoudkundige verwerking van debiteuren en retours door het invoeren van 

bankuittreksels in de boekhouding en de kinderbijslagapplicatie 
 Voorbereiding van de maandelijkse en trimestriële financiële aangifte 
 Voorbereiding van de aanvragen voor fondsen en bijkomende voorschotten voor de 

uitbetaling van de kinderbijslag 
 Voorbereiding en invoering van specifieke boekingen voor de kinderbijslag  
 Medewerking aan de voorbereiding van de financiële audit 
 Opsporing van verschillen tussen de boekingen in de kinderbijslagapplicatie en de 

boekhouding, en afstemming van beide in overleg met de medewerkers van de dienst 
debiteurenbeheer  

 Ondersteuning van de verantwoordelijke boekhouding en de CFO 
 Contacten met dossierbeheerders, banken en voogdijdiensten 
 Deze taken moeten worden uitgevoerd voor het Brussels Gewest en het Waals Gewest 

Je profiel : 

 Je bezit een bachelordiploma boekhouding of hebt ervaring op dit domein 
 Je spreekt perfect Frans maar je drukt je ook vlot uit in het Nederlands 
 Je werkt nauwkeurig en gestructureerd, en je kunt goed overweg met Excel 
 Je leert snel nieuwe softwarepakketten te gebruiken (kennis van het boekhoudprogramma 

AFAS is een pluspunt) 
 Veranderingen en nieuwe uitdagingen schrikken je niet af 
 Je bent loyaal en discreet, en je geeft blijk van teamgeest 
 Je kunt je aanpassen aan de verschillende wetten en boekhoudkundige procedures 

Wat wij je te bieden hebben: 

 Je maakt deel uit van een nieuwe en jonge onderneming die door 3 sterke HR-
partnerorganisaties wordt ondersteund (Groupe S, Liantis en Easypay); onze organisatie 
KidsLife telt 200 werknemers die zich elke dag voor onze klanten inzetten 

 Een voltijdse betrekking met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 
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 Een aantrekkelijk loonpakket met extralegale voordelen (groepsverzekering, 
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz.). 

Structuur en werkplek: 

Het financieel departement in Brussel ondersteunt KidsLife Wallonie en KidsLife Brussel. 
Je werkt in Brussel en rapporteert aan het hoofd van de dienst boekhouding.  

Interesse? Stuur je cv met motivatiebrief naar: select@kidslife.be (referentie: medewerker 
boekhouding KidsLife Brussel) 


