
 
 

 
 
INCOVO is de afval-intercommunale actief in de gemeenten Vilvoorde, Londerzeel, Machelen, Meise en Zemst. 
Incovo voert voor deze gemeenten een afvalbeleid gericht op kwaliteitsvolle dienstverlening met een sterke 
nadruk op communicatie, afvalpreventie, selectieve inzameling en vermijden van zwerfvuil. 
 
Samen met alle inwoners werkt In als Incovo geëngageerde organisatie aan een mooiere en duurzame 
woonomgeving. “Samen voor minder afval, wij helpen u” is daarom onze baseline. 
 
Voor de administratieve zetel in Vilvoorde zoekt INCOVO een 
 

Administratief bediende – hulpboekhouder 
(deeltijds) 

 
Functie: 
 
• Onder de verantwoordelijkheid van de coördinator financiën neem je taken binnen de boekhouding op je: 

kasbeheer, opvolgen van bestellingen, interne controle, facturatie & uitvoeren van betalingen. 
• Je helpt in het uitvoeren van aangiften en in beheer van het administratief klassement 
• Je denkt mee rond projecten van administratieve vereenvoudiging en digitalisatie 
• Je vervangt de coördinator financiën in haar dagelijkse taken tijdens haar afwezigheid 

 
 

 Wij vragen: 
 
• Je beschikt minimaal over een diploma middelbaar onderwijs in een relevante richting of je hebt 

relevante ervaring in een gelijkaardige functie 
• Je bent administratief sterk en nauwkeurig en je hebt een oog voor (administratieve) efficiëntie 
• Je hebt een basiskennis boekhouding  
• Je bent vertrouwd met ICT en je vindt er gemakkelijk je weg in 
• Je bent teamgericht en assertief, je communiceert vlot in het Nederlands (mondeling en schriftelijk) 
 
Wij bieden: 
 
• Een vaste job (halftijds tot 75 %) in een aangename werkomgeving en binnen een geëngageerd team  
• Betaling volgens barema, ervaring kan in aanmerking genomen worden 
• Maaltijdcheques, ecocheque, gratis hospitalisatieverzekering, bijkomende pensioenverzekering, 33 

vakantiedagen. 
• Zelfstandigheid, vertrouwen en begeleiding door ervaren collega’s 
 
Interesse? 
 
Stuur je motivatiebrief met uitgebreid CV ten laatste op donderdag 17 juni  naar jan.buysse@incovo.be.  
Een schriftelijke proef vindt plaats op maandag 21 juni om 18 uur in Vilvoorde. 
 
Bij een overtal aan kandidaten kan een preselectie plaatsvinden op basis van motivatiebrief en CV. 



 
Bij eventuele vragen kan je contact opnemen met Jan BUYSSE, directeur, (jan.buysse@incovo.be). 
 
Indiensttreding wordt voorzien vanaf 1 september 2021. 
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