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 Sint-Niklaas staat er momenteel een extra stoel klaar voor een
enthousiaste:

Accountancy & Tax Medewerker
Let’s talk about the job:
De jobtitel zegt het zelf: jij bent bezig met accountancy & fiscale werkzaamheden! Terwijl je eerste kop
koffie van de dag (of thee voor de liefhebbers) staat te dampen op je bureau, ga jij aan de slag voor de
klanten die tot je portefeuille behoren. Veelal zijn dit familiale ondernemingen uit diverse sectoren die
rekenen op jouw deskundige service.
Concreet ga je voor hen aan de slag met een gevarieerd takenpakket. Denk aan:
•
•
•
•
•

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

Hierbij werk je in een moderne, digitale omgeving en word je omringd door toffe collega’s die jou door
en door steunen. En heb je even nood aan een energy boost? Een vers stuk fruit ligt al voor je klaar!
Let’s talk about you:
Ben jij:
•
•
•
•
•
•
•

Een teamplayer in hart en nieren die zich wil verdiepen in de wereld van de Belgische
ondernemer?
In het bezit van een bachelor- of masterdiploma in een economische richting (AccountancyFiscaliteit, TEW, Handelswetenschappen)?
Niet aan je proefstuk toe met een eerste werkervaring binnen de boeiende fiduciaire sector?
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, moderne werkplek in
Sint-Niklaas
• 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
Let’s talk about joining:
Jaloers op dit mooie familieplaatje en goesting om mee aan onze tafel te schuiven?
Solliciteer nu, overtuig ons van jouw kwaliteiten en join the big family!

