FIDCIAL Accountancy is een internationale organisatie in volle ontwikkeling met een dynamische
ondernemersgeest. Wij treden op als dagelijkse business partner van onze klanten in verschillende
domeinen: juridisch advies, accountancy, loonadministratie, fiscaliteit, overnames en
herstructureringen, kantoorbenodigdheden, …
Onze lokale aanwezigheid stelt ons in staat om het vertrouwen en de nauwe band met onze klanten
op te bouwen. We tellen vandaag een twintigtal kantoren over heel België.

Heb jij ook zin om samen met ons bij FIDUCIAL bedrijfsleiders bij te staan en hiertoe al jouw
competenties aan te wenden? Stap aan boord en word ook FIDUCIAL!
Om de groei van FIDUCIAL ACCOUNTANCY in België te ondersteunen, zoeken wij voor ons kantoor
in Brugge
Accountant - Dossierbeheerder
Functie:
Onder de supervisie van de kantoordirecteur beheer je een diverse klantenportefeuille. Als eerste
aanspreekpunt ondersteun je je klanten met professioneel advies op vlak van accountancy, fiscaliteit
en financieel en strategisch beleid.
Bij jouw dagelijkse taken behoren:







Controle van diverse extern gevoerde boekhoudingen
Behandeling en/of controle van intern gevoerde boekhoudingen
Aangiften BTW, vennootschaps- en personenbelasting
Opmaken tussentijdse balansen en eindejaar balansen
Maandelijks en/of kwartaal rapportering
Opstellingen en/of controle van jaarrekeningen

Profiel:
Je beschikt een Bachelor Accountancy-Fiscaliteit of in een economische richting en je kunt
terugblikken op een eerste ervaring als dossierbeheerder bij een fiduciaire.
Je bent in het bezit van de IAB of BIBF titel of wenst de titel te behalen.
Je hebt een goede kennis van MS-Office. Kennis van Expert-M is een plus.
Sterk analytisch inzicht gecombineerd met een breed inzicht in de verschillende aspecten van het
ondernemerschap stellen je in staat om een meerwaarde te vormen bij het adviseren van onze
klanten.
Je bent een gedreven persoon met een sterk engagement om verder te evolueren.
Zelfstandige werken, organisatietalent en nauwkeurigheid zijn enkele van jouw troeven.
Je bent een teamplayer, commercieel ingesteld en hebt gevoel voor ondernemerszin.
Aanbod:
Een uitdagende functie waarin u kansen krijgt om te evolueren en te groeien binnen een dynamische
organisatie. Je zal deel uitmaken van een internationaal bedrijf waar medewerkers gewaardeerd
worden en waar ownership, initiatief, teamwork en kwaliteit voorop staan.
Je krijgt permanente scholing en kan meewerken aan projecten.

