
 

Proefcentrum Fruitteelt vzw, Fruittuinweg 1, B-3800 Sint-Truiden -Tel. +32 (0)11 69 71 27  - www.pcfruit.be -
personeelsdienst@pcfruit.be -Ondernemingsnummer 0878.145.255 – RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 

 

HET KENNISCENTRUM VOOR FRUITTEELT IN VLAANDEREN 

TROEVEN: 

• Een combinatie van praktijkgericht, demonstratief en toegepast 

wetenschappelijk onderzoek 

• Moderne infrastructuur met serres, labo’s, klimaatincubatoren en -kamers en 

meer dan 60 ha proefvelden en meer dan 90 enthousiaste collega’s 

• Innovatie en waarde creatie voor de fruitsector 

• Nauwe binding met de praktijk via demonstraties, studiedagen, 

opendeurdagen en advisering 

• Wereldwijde samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstellingen, 

industrie, overheid en fruitsector 

• Terug te vinden via: www.pcfruit.be, facebook, LinkedIn 
 

Voor de versterking van onze financiële administratie 

zijn wij op zoek naar een voltijdse 

Projectaccountant (M/V/X) 
 

JOUW PROFIEL: 

• Je bent verantwoordelijk voor de administratieve opvolging en verwerking  

van onderzoeksprojecten binnen de boekhouding van pcfruit  

• Je staat in voor de tijdige indiening van de diverse onderzoeksprojecten  

• Je verzorgt de periodieke externe en interne rapporteringen  

• Je bent het interne aanspreekpunt voor subsidieregelgevingen  

• Je staat in contact met diverse overheden en partners 

• Je assisteert bij het opmaken van de jaarlijkse budgetten  

• Je assisteert bij de maand- en jaarverslagen 

• Je bent verantwoordelijk voor de periodieke consolidatie binnen projecten 

• Je verzorgt diverse financiële projectanalyses 

• Na een inwerkingsperiode neem je een grotere verantwoordelijkheid op   

binnen het team van de boekhouding 

GEWENSTE VAARDIGHEDEN EN INTERESSES:  

• Je hebt een masterdiploma   

• Je hebt interesse in subsidieregelgevingen en mogelijk een eerste ervaring 

binnen dit domein 

• Proces- en projectmatig werken is op je lijf geschreven 

• Je bent leergiering en beschikt over een sterk analytisch inzicht 

• Je bent als teamplayer betrokken bij je job en bij de onderneming 

• Je bent flexibel en hebt zin voor orde en nauwkeurigheid 

• Je hebt grondige kennis van Excel (draaitabellen e.a.) en ervaring met MS365 

• Je kan zelfstandig en efficiënt werken 

• Vertrouwd zijn met de wet op de overheidsopdrachten is een pluspunt 

• Je bent Nederlandstalig,  met kennis van Frans en Engels  

ONS AANBOD: 

• Een gevarieerd takenpakket  

• Samenwerking in een dynamisch en enthousiast team  

• Een voltijds contract van onbepaalde duur 

• Aantrekkelijk salaris in lijn met je verantwoordelijkheden en ervaring, met een 

ruim pakket aan extralegale voordelen met o.a. maaltijdcheques, 

groepsverzekering (hospitalisatie, gewaarborgd inkomen en aanvullend 

pensioen), extra verlofdagen en 12 arbeidsduurverminderingsdagen. 

JE GAAT ERVOOR?  

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je steeds vrijblijvend 

contact opnemen met Conny Doumen (tel. +324 72 99 54 52) 
 

Wij kijken uit naar jouw sollicitatie. Gelieve jouw motivatiebrief en CV te mailen 

naar volgend e-mailadres: personeelsdienst@pcfruit.be 


