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Vacature Lommel SK 
 

 

Finance Assistant 

Voetbalclub Lommel SK, onderdeel van de City Football Group, is op zoek naar een Finance 

Assistant (M/V/X). Wens jij deel uit te maken van een jong en dynamisch team met een 

grenzeloze ambitie? Dan ben jij de ideale collega om samen te groeien. 

 

 

Als Finance Assistant zal je de CFO ondersteunen in de dagdagelijkse afwikkeling 

van verschillende taken. Daarnaast krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen in 

de wereld van het voetbal. 

• Een glimlach op het gezicht van je collega’s toveren 

• Boekhoudkundige opvolging verzorgen 

• Maandelijkse afsluit en ad hoc rapportages opstellen 

• Bijstand verlenen bij audits  

• Juichen bij een doelpunt van Lommel SK  

• Je ondersteunt administratief waar nodig zoals bij de afhandeling van 

transferdossiers, payroll, juridische en vele andere boeiende zaken 

 

 

 

• Minimum professionele bachelor in een boekhoudkundige richting 

• Minimum 1 jaar ervaring in de uitdagende wereld van boekhouding 

• Je bent analytisch en kritisch ingesteld 

• Stress kent geen geheimen voor je en die hou je ook goed onder controle 

• Excel is een bondgenoot  

• Een extra troef als je kaas gegeten hebt van Exact Online 

• Je bent niet verlegen om initiatief te nemen en autonoom te werken 

• Nederlands – Engels en Frans zijn geen probleem voor jou 
 

  

Je takenpakket 

Je vaardigheden 
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• Een bijkomende familie met de City Football Group 

• Marktconform loon aangevuld met extralegale voordelen 

• Samen lunchen met het eerste elftal op trainingsdagen 

• Koffie of thee met versnaperingen op de werkvloer 

• Contract van onbepaalde duur met startdatum december 2020 

• Voltijdse job 

• Veiligheid op de werkvloer wordt hoog in het vaandel gedragen 

• Werkplaats in een bosrijke omgeving 

• Teamspirit 

• 20 vakantiedagen 

• Op termijn is flexibele regeling rond thuiswerk mogelijk 
 

 

 

Solliciteren kan tot 10 november 2020 

Zie jij jezelf in deze functie, aarzel dan niet om te solliciteren. Je kan je CV + motivatiebrief 

opsturen naar jobs@lommelsk.be voor transferdeadline 10 november 00:00.  

 

Verloop 

Na een éérste selectie op basis van CV en motivatiebrief zullen er sollicitatiegesprekken 

gepland worden alsook mogelijk een assessment. Als je nog vragen hebt, laat het niet na 

deze te stellen via bovenvermeld mailadres. 

 

 

Wat wij bieden 

Interesse? 
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