Accountant / dossierbeheerder met ervaring – voor onze vestigingen te Zelzate en Dendermonde
Functieomschrijving
Verantwoordelijke voor aantal cliëntendossiers (KMO’s en eenmanszaken) en beheer van de toegewezen dossiers van A tot Z, o.a.:
✓ Het technisch voorbereiden en fiscaal optimaliseren van jaarrekeningen, in teamverband en met respect voor de wettelijke
termijnen van indiening;
✓ Zorgvuldig voeren / nakijken van boekhoudingen (al dan niet bij klanten);
✓ Het kwalitatief voorbereiden van de aangiften vennootschapsbelasting en personenbelasting;
✓ Bijstand verlenen met de voorbereiding van het ontwerp van btw aangiftes bij klanten;
✓ Instaan voor de verwerking van de aan– en verkoopfacturen, de bank verrichtingen en zorgen voor een tijdige en correcte btw
aangifte
Het professioneel adviseren van KMO bedrijfsleiders.
Het succesvol bijstand verlenen bij fiscale controles.
Het uitwerken en bespreken van financiële analyses.
Voorbereiding van bijzondere of ad hoc taken, zoals opmaak financiële plannen, opmaken staat actief en passief ikv ontbindingen, fusies
en splitsingen, waardering van aandelen enz.
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Jouw profiel
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je behaalde een master toegepaste economie en/of een master / bachelor accountancy-fiscaliteit;
Je hebt minstens relevante ervaring in een fiduciaire-omgeving (5 à 10 jaar)
Je kennis van fiscaliteit is up-to-date
Je hebt een passie voor cijfers en fiscaliteit
Je houdt ervan om een adviserend klankbord te zijn
Je bent leergierig
Je bent analytisch en communicatief sterk
Je kan zelfstandig werken maar bezit daarnaast een gezonde dosis teamspirit
Je levert klantgerichte service
Kennis van Expert/M is een pluspunt
Je hebt een gezonde interesse in digitalisering

Aanbod
Je kom terecht in een jong en gemotiveerd team binnen een professionele omgeving. Het kantoor heeft oog voor digitalisering en biedt
diverse mogelijkheden naar opleidingen toe (intern en extern).
Wij zoeken een gedreven persoon die een voltijdse functie wenst uit te oefenen.
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