
 
 
 

Ben jij een ervaren boekhouder en ben je op zoek naar een zingevende job in een innovatieve 
en dynamische organisatie? 
 

BLENDERS breidt haar werking uit en zoekt  
een ervaren boekhouder (bachelor) 

 

BLENDERS vzw is een innovatie-organisatie die voluit gaat voor positieve impact: wij creëren 

nieuwe oplossingen voor maatschappelijke noden. Door verschillende ideeën, talenten en 

ervaringen te blenden en buiten de lijntjes te kleuren, komen we tot nieuwe 

dienstverleningen of producten die we via een gepast bedrijfsmodel verder willen 

verduurzamen. Met een dynamisch en groeiend team van een 40-tal medewerkers heeft 

Blenders zijn thuisbasis in Turnhout, waar het recent ook fusioneerde met WEB. 

Om onze groeiende activiteiten te ondersteunen zoeken we een gemotiveerde boekhouder 

(niveau bachelor) voor onmiddellijke indiensttreding. 

 

De job 

Je verzorgt de boekhouding in al haar aspecten voor Blenders en/of verschillende van haar 

spin-off entiteiten. Naast het verwerken van boekhoudkundige documenten en controle- en 

correctietaken horen ook btw-aangiften, de jaarrekening en diverse (project)rapporteringen 

tot jouw verantwoordelijkheid. 

Dit alles doe je in nauwe samenwerking met je collega-boekhouders, de financieel directeur 

en andere collega’s. 

  

Jij zelf 

Je hebt een bachelor diploma boekhouden en relevante ervaring. 

Je hebt kennis en kunde van Excel en boekhoudprogramma’s (bij voorkeur Exact online). 

Je bent integer en gedreven door het realiseren van een positieve impact. 

Je werkt klantgericht, planmatig en zorgvuldig, je bent flexibel en mobiel. Je leert graag bij. 

Je bent een teamspeler die goed gedijt in een zelfsturende omgeving met weinig formele 

kaders. Als het nodig is, ben je bereid een extra tandje bij te steken om deadlines te halen. 

 

Ons aanbod 

Je komt terecht in een dynamisch bedrijf met een open werksfeer en zelfsturende teams, 

gedreven om bij te dragen aan een bloeiende samenleving.  

We bieden je een 4/5 contract van onbepaalde duur. Een flexibele combinatie van thuis- en 

kantoorwerk in onderling overleg is ook in niet-coronatijden onze standaard.  

Je marktconform salaris wordt aangevuld met aanvullende voordelen zoals een groeps- en 

hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gsm-abonnement, dertiende maand (die 

omgezet kan worden in verlofdagen), en vooral veel plezier en voldoening. 

 

En nu? 
Is je interesse nu helemaal gewekt om ons team te versterken? Aarzel dan niet, en stuur je 

motivatiebrief en cv vóór 16/01/2022 naar anita.vanbedts@blenders.be 

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op via hetzelfde mailadres! 

 

 


