
 

Vacature boekhouder – 
financieel 
verantwoordelijke 

 
 

 
Woema realiseert als gedreven houtbouwbedrijf de mooiste 
bouwdromen. We vertrouwen op onze technische expertise en 
onze doorgedreven kennis van de houtbouw. Houtbegaafd 
bouwen, verwijst naar onze honger om uitgedaagd te worden. 
Grensverleggend pionierswerk, innovatieve aanpak en heldere 
communicatie. Daar staan we voor.  Wij zijn overtuigd van duurzaam 
bouwen. Daarom gebruiken we uitsluitend gelabeld hout en andere 
materialen van hernieuwbare oorsprong. Wij wensen ons team (20 
vaste en enkele losse medewerkers) te versterken met: 
 
 
 
 

Een financieel verantwoordelijke 
Je draagt bij tot de uitbouw, digitalisering en 
professionalisering van het financiële luik van 
Woema.  
Je volgt de automatische inboeking van 
inkomende facturen en analytische boekingen 
op. Je kijkt de inkomende facturen na. Je zet 
betalingen klaar en boekt financiële transacties. 
Je voert verschillende financiële aangiftes tijdig 
uit. Je bereid de maandelijkse afsluitingen voor, 
de afsluiting van het boekjaar en de neerlegging 
van de jaarrekening. Je maakt een analyse van 
de cijfers en rapporteert dat overzichtelijk. Je 
maakt budgetten op. Je geeft advies over 
belangrijke financiële beslissingen.  

 
 

Jouw profiel 

§ Je bezit een diploma in accountancy 
§ Je hebt een ruime en actuele kennis over 

algemene boekhouding, btw en 
vennootschapsbelasting.  

§ Je hebt 3 jaar relevante ervaring als 
boekhouder. 

§ Je werkt zorgvuldig en kwaliteitsvol.  
§ Je hebt een kritische blik en denkt 

oplossingsgericht.  



 

 
 
 
 

 
 

Wat doen wij 

§ Houtbouw van A tot Z of minstens de gesloten 
ruwbouw.  

§ We bouwen zowel met CLT als houtskelet.  
§ We realiseren een volledige nieuwbouw, we plaatsen 

optoppings. We voeren totaalprojecten uit. 
Toegegeven, er is vaak een waaw-factor.  

§ We werken graag nauw samen met klant en 
architect. 

 
 

 
 
 

We bieden jou  
Een functie, minimaal 24 uur per week,  met 
verantwoordelijkheid in een groeiende 
onderneming die inventieve 
houtbouwprojecten realiseert. Flexibele 
werkomgeving met veel vrijheid tot eigen 
inbreng. We moedigen opleiding aan. Stipte 
verloning volgens kennis, kunde en inzet.  
 
 
 
 

 

 

 

Geïnteresseerd?  
Mail jouw cv naar kelly.wood@woema.be  
 
Of bel 09 220 60 22 om een afspraak te maken.  
Ons kantoor is in de Tulpenstraat 10c,  
9810 Eke-Nazareth. 

  


