
 

 

 

 

 

 

Vacature  

Medewerker Boekhouding (m/v) 

KidsLife te Brugge 

 

Onze organisatie 

KidsLife zorgt niet alleen voor de correcte en stipte uitbetaling van de kinderbijslag aan de gezinnen, maar 
informeert hen ook proactief over alle mogelijkheden die er zijn om hun kinderen alle kansen te geven. Die 
maatschappelijke rol willen we heel bewust voor alle gezinnen in België opnemen. 
 

Jouw taken en verantwoordelijkheden 

• correcte uitbetaling van de gezinstoelagen in het kader van de kinderbijslag 

• behandelen van binnenkomende circulaire cheques 

• correcte boekhoudkundige verwerking van debiteuren en retours d.m.v. registratie van 
bankuittreksels in de boekhouding en in de kinderbijslagapplicatie 

• voorbereiding maandelijkse financiële aangifte 

• meewerken aan voorbereiding financiële audit 

• verschillen tussen registraties in de kinderbijslagapplicatie en de boekhouding opzoeken en 
afstemmen met de collega’s van het debiteurenbeheer 

• opmaken van rapporten over debiteuren 

• ondersteuning van de verantwoordelijke boekhouding en de CFO 

 
Profiel  

• Je bezit een bachelordiploma in een financiële richting met kennis van boekhouding of je hebt een 
gelijkwaardige ervaring opgedaan. 

• Je spreekt perfect Nederlands, maar je drukt je ook voldoende vlot uit in het Frans 

• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd en je kan vlot met excel overweg 

• Je kan je vlot inwerken in nieuwe softwarepakketten. 

• Veranderingen en nieuwe uitdagingen schrikken je niet af. 

• Je bent loyaal en discreet en een goede teamplayer. 
 



 

 

 

 

 

 
 

Wat wij je te bieden hebben? 

• Je maakt deel uit van een nieuwe, jonge onderneming, die gesteund wordt door 3 sterke HR-
partnerorganisaties (Group S, Liantis en Easypay).  Onze organisatie KidsLife telt 200 medewerkers, 
die elke dag klaar staan voor onze klanten. 

• Een voltijds werkrooster met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

• Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen (groepsverzekering, 
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,…) 

 
 
Structuur en werkplek 

De finance-afdeling te Brugge ondersteunt KidsLife Vlaanderen en de overkoepelende organisatie van 
KidsLife.  Je werkt te Brugge en je rapporteert aan de verantwoordelijke boekhouding.  

 

Interesse? Stuur jouw cv en motivatiebrief naar : select@kidslife.be (referentie : medewerker boekhouding 
KidsLife Brugge). 
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