
 
 

 

 

vzw Diocesane Werken van het bisdom Hasselt  

Vrijwilligersplein 14 te 3500 Hasselt 

 

Staat ten dienste van katholieke instellingen en verenigingen op het gebied van boekhouding,  

vzw-wetgeving, belastings- en patrimoniumaangiften en patrimoniumbeheer 

 

en is op zoek naar een 

 

boekhouder voltijds of 4/5  
 

 

Opdracht  

- Je helpt mee bij het invoeren van de dagdagelijkse verrichtingen in de boekhouding.  

- Je helpt mee aan de boekhouding en het opmaken van de begroting zowel binnen de eigen 

diocesane diensten als naar parochies, dekenaten en religieuze congregaties.  

- Je verzorgt het administratief beheer van vzw’s en aanverwante verenigingen. 

 

 

Profiel 

- Je behaalde een diploma van het hoger onderwijs van het korte type of van het hoger onderwijs 

van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor of geaggregeerde voor het lager 

secundair onderwijs) in een afdeling boekhouden, accountancy-fiscaliteit, accountancy-informatica. 

- Je kan vlot overweg met Microsoft Windows en Microsoft Office (365). 

- Je bent geëngageerd in de katholieke geloofsgemeenschap. 

- Je woont bij voorkeur in de provincie Limburg. 

- Uitzonderlijk avondwerk schrikt je niet af. 

- Je beschikt over een wagen. 

 

Vaardigheden 

- Je kan gericht gegevens analyseren en informatie kritisch beoordelen. 

- Je kan zelfstandig problemen analyseren, alternatieve oplossingen bedenken en de gekozen 

oplossing uitvoeren. 

- Je werkt graag in team en streeft naar een goede verstandhouding en samenwerking met je 

collega’s en je deelt je mening en ideeën. 

- Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de dienst, respecteert 

vertrouwelijkheid en komt verbintenissen na. 

- Je hebt organisatietalent en verantwoordelijkheidszin. 

 

Aanbod 

- Bediendecontract van onbepaalde duur. 

- Wedde volgens barema’s van toepassing in de sector en groepsverzekering. 

- Je komt terecht in een aangenaam team. 

 

 



Werkplek  

- Burelen van het Bisdom Hasselt, Paul Bellefroidlaan 2 C te 3500 Hasselt. 

 

Informatie 

- Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Freddy Biets, verantwoordelijke financiën 

en patrimonium, telefonisch op nummer 011/28.84.66 of via e-mail naar 

freddy.biets@bisdomhasselt.be.  

 

Solliciteren 

- Stuur je motivatiebrief en uitgebreid CV voor 5 mei 2021 naar vzw Diocesane Werken van het 

bisdom Hasselt, t.a.v. Etienne Sourbron, Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt of per e-mail naar 

etienne.sourbron@bisdomhasselt.be 
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