MOEV zoekt een

ENTHOUSIASTE STUDENT
BOEKHOUDING (M/V/X)
MOEV jij met ons mee?

MOEV ondersteunt scholen om een kwaliteitsvol, gestructureerd
bewegings- en sportbeleid uit te bouwen én in te bedden in hun
gezondheidsbeleid.
Zo ontstaat er een bewegingsrijke schoolcultuur.

M – Motivatie – MOEV brengt leerkrachten samen want samen werkt motiverend en verbindend.
O – Ondersteuning – De MOEV-schoolondersteuners activeren de school om het bewegingsbeleid kwalitatief uit te bouwen. Ze bieden tips, stellen educatieve materialen, activiteiten en
projecten voor als bewegingsinitiatieven tijdens de schooldag.
E – Expertise – MOEV is dé door de Vlaamse overheid erkende organisatie voor beweging in
onderwijs. Jarenlange ervaring in het werkveld, dicht bij de leerkrachten en de leerlingen, levert heel
wat professioneel advies op.
V – Vernieuwing – Vlaanderen – Vitaliteit – MOEV kiest voor de weg van vernieuwing om te
komen tot een prikkelend, activerend aanbod voor alle Vlaamse scholen.

Je functie
Als student boekhouding help je de boekhouder met :
•
•
•
•

Contacteren van onze klanten (scholen) zowel telefonisch als via mail
Controleren en aanpassen van klantgegevens in de boekhoudsoftware
Opvolgen van achterstallige betalingen
Betalingsherinneringen versturen vanuit de boekhoudsoftware

Je profiel
•
•
•

Je bent administratief vaardig
Je bent klantvriendelijk
Je bent behulpzaam
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Wij bieden je
•
•
•

Een voltijds studentencontract of een contract volgens Artikel 17 voor de periode van
22/08/2022 tot en met 30/09/2022
Een infomoment over de boekhoudsoftware m.b.t. je taken
Ondersteuning door een ervaren collega vanuit de boekhouding

Plaats tewerkstelling
Secretariaat MOEV Leuven, Janseniusstraat 47, 3000 Leuven
Vermoedelijke aanwerfdatum: 22/08/2022

Interesse?
Bezorg je motivatiebrief met cv vóór 15/08/2022 aan Bruno Torres Gonzàlez, medewerker
boekhouding MOEV Vlaams-Brabant & Brussel en Antwerpen, via mail
bruno.torresgonzalez@moev.be. Gebruik ‘student boekhouding’ als referentie.
Voor meer informatie over de functie kun je telefonisch contact nemen op het
telefoonnummer 016/31 99 42.
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