
 

 

Woonpunt Zennevallei (WPZ) bouwt, verhuurt en verkoopt als sociale woonmaatschappij woningen aan gezinnen met 
een laag tot gemiddeld inkomen en is actief in Beersel, Halle, Pepingen, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw. 
 
Al sinds 1920 garanderen we woonzekerheid in de regio. We bouwden reeds meer dan 3.000 woningen. 1850 daarvan 
zijn een thuis voor onze huurders. De andere woningen zijn verkocht. Samen met 37 collega’s binnen het WPZ-team 
leggen we de focus op woningen die geschikt, betaalbaar en kwaliteitsvol zijn voor huurders en kopers.  
 
 
Woonpunt Zennevallei gaat komende jaren groeien en timmert verder aan haar toekomst. We zijn daarom op zoek naar 
een extra voltijdse medewerker om ons team te versterken. Stel je snel kandidaat indien je je herkent in de onderstaande 
vacature! 

 

Boekhouder – 39u (m/v/x)  

Functieomschrijving 

Je zal in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de leveranciersboekhouding. Je zorgt voor de ingave, betaling en 

opvolging van de aankoopfacturen. Dit gebeurt veelal digitaal.  Aangezien je terechtkomt in een klein team, kunnen er 

op termijn ook nog andere taken bijkomen om de financiële dienst verder te doen groeien en te ondersteunen.  

- Boeken aankoopfacturen 

- Betalingen leveranciers 

- Diverse boekingen: payroll, afschrijvingen, provisies 

- Boeken banken 

- Opmaken en indienen BTW-aangifte 

- Opmaken en indienen aangifte intracommunautaire BTW  

- Assistentie bij audit 

- Maandafsluitingen zowel in huurdersplatform GashnetPlus als Exact Online  

Profiel  

- Je bent in het bezit van een bachelordiploma in de boekhouding of bent gelijkwaardig door relevante ervaring 

- MS Office heeft voor jou geen geheimen 

- Kennis van Exact Online is een plus 

- Je hebt een passie voor cijfers en werkt nauwgezet 

- Integriteit en resultaatgerichtheid zijn jou op het lijf geschreven 

 

Aanbod 

Er heerst bij Woonpunt Zennevallei een familiale en ongedwongen werksfeer. Er is een goede work-life balance dankzij 
de flexibele werkuren en een uitgebreide verlofregeling. Bovendien krijg je: 

- Een voltijds contract (39u) van onbepaalde duur  

- Een bruto maandsalaris volgens het barema van de Vlaamse Overheid - graad B111. Je relevante 

beroepservaring wordt maximaal opgenomen in de berekening van je anciënniteit.  

- Extralegale voordelen: een hospitalisatieverzekering, een groepsverzekering en maaltijdcheques (8 euro) 

- De mogelijkheid om je eindejaarspremie te flexibiliseren via een cafetariaplan. Zo kan je bijvoorbeeld een 

fiets leasen of extra verlofdagen kiezen. 

- Een vergoeding voor je woon-werkverkeer (wagen of fiets) of een tussenkomst van 100% voor openbaar 

vervoer 



- Mogelijkheid tot thuiswerk (2 dagen)  met onkostenvergoeding 

- Uitgebreide opleidingsmogelijkheden 

 

Hoe kan je solliciteren?  
 
Je kan tot en met 29 januari solliciteren door je motivatiebrief en je cv met vermelding van relevante ervaring door te 
sturen naar caroline.dupont@wpz.be. 
Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen door een mailtje te sturen of door te bellen naar 02 363 10 50. 
Geschikte kandidaturen worden bijgehouden in een wervingsreserve. 
 

 

 

Woonpunt Zennevallei dat zijn/is… 
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"Een boeiende job in een familiale sfeer en dicht bij huis, dat 

is voor mij ideaal !”  

Ilse, financieel adviseur, 4 jaar in dienst 

"Na al die jaren heb ik nog steeds de klik met het thema 

wonen.”  

Ariane, diensthoofd klantendienst, 27 jaar in dienst 
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"Mijn man is jaren ziek geweest. Deze sociale woning 

betekende voor ons een zorg minder.” 

Georgette, 79 jaar, huurster 

"Ik vind het fijn dat er zoveel mensen zijn met diverse 

achtergronden. We helpen elkaar ook echt onder buren 

waardoor je niet alleen komt te staan.”  

Ismaël, 29 jaar, huurder 

 

Lees hier meer over WPZ, haar visie en verhalen 

mailto:caroline.dupont@wpz.be
https://www.wpz.be/Over-ons/Geschiedenis

