
Organisatie 
SKOG VZW Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent (VZW SKOG) is een nieuwe organisatie, ontstaan 

door een fusie van 6 schoolbesturen uit Gent. Onze scholengroep biedt gewoon en buitengewoon 

onderwijs aan in 7 secundaire scholen en 14 basisscholen in het Gentse, inclusief 5 internaten. Elk 

van hen wil samen met een gepassioneerd team, kwaliteitsvol en innovatief onderwijs neerzetten en 

een warme, toegankelijke leef- en leerplek bieden. VZW SKOG heeft als doelstelling om al zijn 

scholen te ondersteunen opdat zij hun opvoedingsproject ten volle zouden kunnen realiseren. Wij 

geloven sterk in de kracht van onze overkoepelende samenwerking en streven met onze fusie naar 

een verdere professionalisering.  

In het licht van deze professionalisering en integratie werd een centrale financiële dienst opgericht. 

Voor deze dienst zijn we op zoek naar een bijkomende medewerker vanaf 1 september. 

 

Takenpakket 
Samen met 5 andere collega’s sta je vanuit je financiële expertises in voor de ondersteuning van 
directies, medewerkers en bestuurders. Hierdoor draag je bij tot het leveren van een kwaliteitsvolle 
dienstverlening en rapportering via de meest efficiënte organisatie binnen de beschikbare middelen.  

 

Samen met je collega’s neem je deze rol ter harte door het uitvoeren van de onderstaande taken 
voor een aantal van de SKOG-scholen: 

• Je voert zelfstandig de meer complexe boekingen uit 

• Je ondersteunt waar en wanneer nodig bij de andere boekingen 

• Je staat mee in de voor de periodeafsluit en de jaarafsluit van de boekhouding. Je werkt 
daarbij volgens het principe van de analytische boekhouding  

• Je helpt bij het opstellen van procedures en boekingsschema’s 

• Je ondersteunt bij de voorbereiding van de periodieke managementrapportering 

• Je ondersteunt bij de voorbereiding van de budgetopmaak 

• Je gaat in gesprek met schooldirecties over de rapportering en het budget 

• Je denkt actief mee over mogelijke verbeteringen en opportuniteiten tot efficiëntiewinst   

 

De medewerkers rapporteren aan en worden gecoacht door de financieel directeur. 

 

 

Profiel 
Je bezit minstens een bachelor-diploma in een boekhoudkundige richting.  

Ervaring binnen de onderwijscontext is een meerwaarde. 

 

Voor alle functies worden volgende competenties verwacht te bezitten of bereid zijn op korte termijn 
te ontwikkelen: 

- Je werkt klantgericht. Je kent de werking van een school of bent bereid deze te leren kennen. 
Je doet dit onder meer door regelmatig ter plaatse te zijn in de diverse scholen. 

- Je werkt graag in een team 

- Je kan de nodige discretie aan de dag leggen als je met gevoelige informatie te maken krijgt 

- Je beheerst de nodige vaardigheden (administratief, boekhoudkundig) om je job te kunnen 
uitvoeren 



- Je bent flexibel in de uit te voeren taken 

- Je werkt nauwgezet en gestructureerd 

 

 

Aanbod 
Je komt terecht in een aangenaam team op een werklocatie in het centrum van Gent. 

Je verloning is conform de onderwijsbarema’s (salarisschaal 158). Dit betekent een loon van 2.555 

EUR (zonder relevante ervaring) tot 4.413 EUR (met 25 jaar relevante ervaring). 

Enkel ervaring binnen het onderwijs of publieke sector wordt in rekening genomen voor de 

weddeberekening. 

Je volgt grotendeels de vakantieregeling van het onderwijs. 

 

Procedure 
Heb je interesse om deel uit te maken van de centrale financiële dienst, dan kan je je kandidaat 

stellen door te mailen naar Pieter Spriet, financieel directeur (pieter.spriet@skogvzw.be - 

0473/93.22.08), voor 6 juni. Voor verdere vragen kan je eveneens Pieter contacteren. 

Een eerste screening zal op basis van de cv’s plaatsvinden. Je ontvangt feedback tegen midden juni. 

Indien weerhouden zal je worden uitgenodigd voor een gesprek in de tweede helft van juni. 
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