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Groep Maatwerk zoekt een administratieve kracht met  

boekhoudkundig talent (80% of voltijds) M/V/X 

 

Wie zijn wij? 

Groep Maatwerk is een dynamische  organisatie die haar leden-maatwerkbedrijven  ondersteunt.  De 

maatwerkbedrijven (de voormalige beschutte en sociale werkplaatsen) stellen in Vlaanderen meer 

dan 20.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerk.  Groep Maatwerk voorziet onder 

andere in administratie/beheer van verschillende fondsen voor bestaanszekerheid voor de 

maatwerkbedrijven.  

 

Wat houdt de job in? 

Eén van de fondsen voor bestaanszekerheid is het maribelfonds 327.01. Via dit fonds wordt 

bijkomende tewerkstelling gecreëerd in de maatwerkbedrijven in Vlaanderen. Momenteel wordt 

reeds 750 VTE (voltijds equivalenten) tewerkstelling op deze manier ondersteund. Deze tewerkstelling 

zal op korte termijn evolueren naar 1.000 VTE.  

 

Als administratief medewerker sta je in voor de boekhoudkundige verwerking binnen het fonds. Je 

gaat aan de slag in het boekhoudpakket (popsy) en zorgt ervoor dat alle verrichtingen op een correcte 

wijze worden geboekt.  Je ondersteunt je collega ook bij de verwerking van aanvragen en wijzigingen 

van personen binnen het maribel systeem.  

 

Naast taken voor het sociaal maribelfonds zal je o.a. ook ingezet worden voor 

administratieve/boekhoudkundige taken binnen de globale werking van Groep Maatwerk.  

 

Wat verwachten wij van jou? 

We zijn op zoek naar een administratief/boekhoudkundig talent: 

• Je bent punctueel/nauwkeurig  

• Ervaring met boekhoudpakketten is een pluspunt 

• Je bent sterk in het verwerken van cijfers en je doet dit graag 

• Je kan zelfstandig aan de slag  

• Je bent hands-on en resultaatgericht 

• Je hebt ervaring met office toepassingen zoals excel en outlook.  

• Je hebt minimaal een diploma secundair onderwijs in een administratieve of 

boekhoudkundige richting. 
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Daarnaast heb je volgende competenties: 

• leergierig 

• professioneel 

• teamspeler 

• gemotiveerd 

• goed ontwikkelde digitale skills  

 

 

Waarom wil jij graag voor ons werken? 

Je komt terecht in een tof en dynamisch team. Samen met de collega’s zorg je ervoor dat de fondsen 

voor bestaanszekerheid voor de maatwerkbedrijven correct en goed beheerd worden en draag je je 

steentje bij in de globale ondersteuning van de leden.  

 

Bij ons krijg je bovendien: 

• Marktconforme verloning (inclusief extralegale voordelen) 

• Mogelijkheid om thuis te werken (1 à 2 dagen in de week)  

 

 

Hoe solliciteren? 

Stuur je CV met begeleidende brief door naar francis.devisch@groepmaatwerk.be  

 

Voor vragen kan je steeds terecht bij Pieter Valkeneers, adviseur Groep Maatwerk via 

pieter.valkeneers@groepmaatwerk.be of  via telefoon: 016/827640. 

 

Solliciteren kan tot 13 maart 2022.  
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