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 Pegasus vzw 
 

sociaal secretariaat voor expats en Belgisch personeel van NGO’s en vzw’s 

zoekt een 
 

dossierbeheerder payroll en verzekeringen (m/v) - deeltijds 
 

Pegasus is een kleine vzw, opgericht door de federaties werkzaam voor de sector van de 

ontwikkelingssamenwerking.   

Pegasus biedt diensten aan op vlak van loon- en verzekeringenbeheer van coöperanten 

en loonbeheer van Belgische werknemers.  

Momenteel zijn er 4 personen werkzaam bij Pegasus: 2 dossierbeheerders, een 

boekhouder en een coördinatrice.  

De aanwerving voorziet in de toekomstige vervanging van 1 dossierbeheerder. 

 

 

Verantwoordelijkheden en belangrijkste taken  
 

- uitvoeren van het loonbeheer van de Belgische werknemers van de NGO’s en vzw’s 

- uitvoeren van het loonbeheer van het expatpersoneel van de NGO’s  

- opvolgen van de aansluitingen bij de verzekeringen voor deze werknemers  

- ondersteuning en advies bieden op vlak van payroll en verzekeringen, en dit op 

administratief, juridisch en fiscaal vlak (met een ondersteuning door experten voor 

deze 2 laatste domeinen)  

- ontwikkelen van een specifieke sectorkennis op vlak van beheer van expatpersoneel  

 

Vereiste competenties en persoonlijkheid  
 

- min. niveau bachelor met een voorkeur voor de domeinen rechten, economie en HR  

- ervaring in een sociaal secretariaat of in payroll dienst is een pluspunt 

- tweetalig NL- FR (zeer goede kennis vereist, zowel mondeling als schriftelijk) 

- dienstverlenend  

- goede kennis van het gebruik van de computer (voornamelijk Word en Excel) 

- zeer goed met cijfers en nauwkeurig 

- zin voor efficiënte organisatie en zin voor initiatief, analytische geest, kan in groep en 

autonoom functioneren, polyvalent 

- stressbestendig 

 

Pegasus biedt 
 

- contract onbepaalde termijn ½-tijds 

- competitief salaris 

- extra-legale voordelen 

- mogelijke thuiswerk 

- gewenste aanvangsdatum : zo vlug mogelijk 

 

Procedure 
 

- U kan zich kandidaat stellen door het opsturen van uw CV en uw motivatiebrief  

via mail naar brigitte.debliquy@pegasus-ngo.be.      
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