JOIN THE BIG FAMILY!
We are VGD en daar hoor jij binnenkort hopelijk bij! Wij vormen een sterk team van 260 experten in
accountancy, tax, audit, legal … met goesting om familiale ondernemers te inspireren en drive om te
groeien. Groeien als individu, als team en als bedrijf! Elke dag geven we het beste van onszelf om onze
klanten een zo optimaal mogelijke service te bieden met onze knowhow.
Nog belangrijker zijn onze medewerkers. Want ja, wij geloven dat als onze medewerkers tevreden zijn,
onze klanten dit ook zijn!
Aan de lunchtafel van ons kantoor Kortrijk staat er momenteel een extra stoel klaar voor een
enthousiaste:

Accountancy & Tax Medewerker (young graduate)
Let’s talk about the job:
Hoe ziet jouw toekomstige werkweek er uit? Wel, dat is moeilijk te zeggen! Elke dag zal er namelijk anders
uitzien, afhankelijk van de periode van het jaar, de dossiers in je portefeuille, de wensen en vragen van je
klant …
Uiteraard ben je frequent bezig met accountancy & fiscale werkzaamheden. Denk aan:
•
•
•
•
•

BTW-verplichtingen
het voorbereiden van eindejaarsafsluitingen
de aangiften van zowel personen- als vennootschapsbelasting,
het opmaken van jaarrekeningen en
verwerken van boekhoudkundige stukken.

Een gevarieerd takenpakket is dus verzekerd! En heb je even een energiedip? Een vers stuk fruit en een
lekker kopje koffie (of thee voor de liefhebbers) staat steeds voor je klaar!
Hoe je dag er ook mag uitzien, je werkt in een digitale omgeving en wordt omringd door een toffe familie
die jou door en door steunt.
Let’s talk about you:
Ben jij:
•
•
•
•
•
•

Een teamplayer in hart en nieren die zich wil verdiepen in de wereld van de Belgische
ondernemer?
Bijna in het bezit van een bachelor- of masterdiploma in een economische richting
(Accountancy-Fiscaliteit, TEW, Handelswetenschappen, …)?
Een doener mét gezond verstand en een open mind?
Sociaal, vlot in de omgang met de ambitie om een echte adviseur te worden?
Bij de pinken, inventief en 100 % betrouwbaar op alle vlakken?
Open in het delen van kennis en toegewijd om klanten en VGD met jouw ideeën te inspireren?

Let talk about the benefits:
Bij ons krijg je:
• Een voltijdse tewerkstelling (38u/w) van onbepaalde duur op een fijne werkplek in Kortrijk
• Eén team waar iedereen op gelijke voet staat, elkaar met de voornaam aanspreekt en gaat
voor eenzelfde doel
• Rechtstreekse en persoonlijke begeleiding door meer ervaren family members die je helpen
groeien in je job
• Ruimte om te ontdekken of je een carrière wil uitbouwen als generalist of specialist
• De uitdaging om ondernemers te inspireren met deskundige kennis
• Tal van interne opleidingen en een eigen opleidingsbudget voor postgraduaten, IABopleidingen, seminaries, … om je eigen expertise te ontwikkelen
• Mogelijkheid om je verlof vrij in te plannen rekening houdend met elkaar en voorziene
deadlines
• Loon en erkenning naar werken, inclusief bedrijfswagen en tankkaart
Let’s talk about joining:
Jaloers op dit mooie familieplaatje en goesting om mee aan onze tafel te schuiven?
Stuur snel je CV naar Kristien Wouters (HR) – kristien.wouters@vgd.eu, overtuig ons van jouw
kwaliteiten en join the big family!

