
 

 

FUNCTIEPROFIEL   

STAFMEDEWERKER 

FINANCIEN-ADMINISTRATIE 
 

FUNCTIECONTEXT 

Werkplus is de naam van zowel een maatwerkbedrijf als een lokaal diensteneconomiebedrijf binnen 

Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale economie, proberen een economische activiteit te 

rijmen met opleiding en tewerkstelling van langdurig werklozen. We  streven er naar om door coaching 

en vorming hen sterker te maken. Waar mogelijk streven we er dan ook naar onze werknemers klaar 

te stomen voor de reguliere arbeidsmarkt.  

Werkplus Maatwerk vzw heeft 2 afdelingen: Veloods en Kluster. Binnen 'Veloods' monteren, 

herstellen, verhuren en verkopen we fietsen. Daarnaast baten we het fietspunt aan het station van 

Waregem uit. Binnen de afdeling Kluster voeren we onderhoudsopdrachten uit op openbaar domein 

(bijvoorbeeld zwerfafval, vuilbakken afwassen…), of in bijvoorbeeld sportaccommodaties. We 

verrichten ook groenwerk bij bedrijven, openbare besturen en specifieke doelgroepen en voeren 

kleine bedelingen uit.  

Binnen Werkplus vzw (LDE) voeren we groen- en klusopdrachten uit bij openbare besturen en 

specifieke doelgroepen. Daarnaast staan we in voor het onderhoud van hydranten en bedelen we 

infomagazines.  

Daarnaast is er op dezelfde site ook een regulier dienstenchequebedrijf, DCO Waregem vzw gevestigd. 

Naast de poetsdienst aan huis, is er ook een strijkatelier. Beide afdelingen werken uitsluitend met 

dienstencheques.  

 

DOEL VAN DE FUNCTIE 

U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële en administratieve opvolging. U bewaakt het 

proces bij aankopen en verkopen en u ziet toe op de logistieke werking binnen de organisatie.  

U bent daarnaast het aanspreekpunt voor de klanten van de klus- en groendienst. 

 

SITUERING IN DE ORGANISATIE 

U bent verantwoordelijk voor alle financiële administratie en rapporteert rechtstreeks aan de directie. 

Daarnaast volgt u een aantal administratieve taken op. 

U werkt nauw samen met de coördinator personeel en administratie (ondersteuning personeelsbeleid) 

en de stafmedewerker onthaal. 



Afhankelijk van de nood kan het bedrijf in samenspraak met u uw verantwoordelijkheden uitbreiden 

of veranderen.  

 

TAKENPAKKET (niet-limitatief) 

Financiële taken: 

− Het beheer van en controle over het financieel proces (order-to-cash / purchase-to-pay); 

− Het opmaken en opvolgen van uitgaande facturen; 

− Het registreren en verwerken van inkomende facturen; 

− In- en uitkomende betalingen uitvoeren, opvolgen en controleren; 

− Met het boekhoudkantoor overleggen en samenwerken; 

− Het opvolgen van de periodieke rapportering; 

− Bankkaarten en volmachten beheren. 

Administratieve taken: 

− Het uitvoeren van de telefonische permanentie (klus- en groendienst); 

− Het verzorgen van de klantadministratie (klus- en groendienst); 

− Het ondersteunen bij de loonadministratie; 

− Het opvolgen van verzekeringsdossiers, abonnementen, … 

Logistieke taken: 

− Het aansturen en ondersteunen van het logistiek personeel; 

− Het opvolgen van het voorraadbeheersysteem; 

− Het beheren van het wagenpark. 

 



COMPETENTIEPROFIEL 

Werkplus hanteert een competentiehandboek. In dit handboek staan alle mogelijke competenties 

opgesomd. Per competentie zijn er 3 niveaus bepaald.  

Hieronder vindt u de competenties voor deze functie: 

Organisatiecompetenties 

− Kwaliteitsgerichtheid (niveau 3): 

Optimaliseren van een kwaliteitsvolle dienstverlening door het ontwikkelen van processen 

en het anticiperen op nieuwe tendensen / toekomstige probleemstellingen. 

− Samenwerken (niveau 3): 

Acties en initiatieven nemen om tot constructieve samenwerking te komen binnen het team, 

het bedrijf en met externe partners. 

− Inzet (niveau 2): 

Toont bereidheid tot extra inspanning binnen de eigen functie. 

 

Persoonsgebonden competenties 

− Klantgerichtheid (niveau 3): 

Structurele acties ondernemen om de dienstverlening naar klanten te optimaliseren. 

− Probleemoplossend werken (niveau 2):  

Gericht zoeken naar oplossingen, ook voor complexere problemen. 

− Organiseren (niveau 2): 

Plannen, organiseren en coördineren op niveau van de dienst/afdeling. 

− Netwerken (niveau 2): 

Actief uitbouwen van het eigen netwerk dat voor de eigen opdracht nuttig kan zijn. 

− Flexibiliteit (niveau 2): 

Zich doelgericht aanpassen om de gestelde doelstelling sneller en efficiënter te kunnen 

bereiken. 

− Betrouwbaarheid (niveau 2): 

Verantwoordelijkheid voor het eigen handelen opnemen en voorbeeldgedrag vertonen. 

− Nauwkeurigheid (niveau 3): 

Toezien dat procedures op correcte wijze ontwikkeld, toegepast en verbeterd worden, over 

de grenzen van de diensten heen. 

− Regelgericht werken (niveau 2): 

Procedures en regelgeving integreren in het eigen handelen. 

− Schriftelijke communicatie (niveau 2): 

Schriftelijke boodschappen kunnen structureren en onderbouwen. 

 

Vaktechnische competenties  

− Talen: mondeling en schriftelijk correct Nederlands, basiskennis Frans en Engels 

− PC-vaardigheden: vlot gebruik van Outlook , Microsoft Office en telecommunicatie 

− Kennis van boekhouden, voorraadbeheer, aankoop- en verkoopbeleid 

 

 

 



AANWERVINGSVOORWAARDEN 

− Minimum bachelor; 

− U bent administratief sterk, houdt van orde en structuur; 

− U bent stressbestendig en kan zich flexibel opstellen; 

− U slaagt voor de selectieprocedure. 

 
 

SELECTIEPROCEDURE 

− Indienen van de kandidatuur: uiterlijk op 26 augustus; 

− Cv-screening op aanwervingsvoorwaarden & aanvaarden kandidaturen; 

− Schriftelijke proef en mondeling gedeelte: eerste week september; 

− Psychotechnische proeven en gedragsgericht interview: tweede week september; 

− De kandidaat dient voor elk onderdeel minstens 60% te halen en geschikt geacht worden. 

 

ONS AANBOD 

− Voltijds contract van onbepaalde duur; 

− Bruto maandloon volgens de bepalingen in onderstaande tabel;  

− Een gratis hospitalisatieverzekering;  

− Maaltijdcheques ter waarde van 6 EUR per gewerkte dag;  

− Terugbetaling woon-werk verkeer op basis van CAO 327.01; 

− Fietsvergoeding van 0.24 cent per km ; 

− Relevante ervaring kan meegenomen worden bij bepalen anciënniteit; 

− Mogelijkheid tot vorming; 

− Een aangename werkomgeving in een groeiend bedrijf. 

 

LOONTABEL 

 



HOE SOLLICITEREN 

Solliciteren kan tot en met 26 augustus. 

Vul het sollicitatieformulier (standaard CV) in, terug te vinden op de website www.werkplus.be.  

Om een vlotte en correcte behandeling van uw dossier te laten, verzoeken we u om dit formulier 

volledig en precies in te vullen. Stuur het ingevulde sollicitatieformulier met recente pasfoto en kopie 

van diploma per mail naar personeelsdienst@werkplus.be  

 

MEER INFO? 

Werkplus maatwerk vzw - Windhoek 17 - 8790 Waregem 

056/61 34 38 - personeelsdienst@werkplus.be - www.werkplus.be 
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