HR Mentor zoekt voor
A.Coppin & Partners

Accountant met
leidinggevende capaciteiten
HR Mentor is voor haar klant A.Coppin &Partners op zoek naar een Accountant
met leidinggevende capaciteiten (M/V). A.Coppin & Partners hebben een
passie voor ondernemen.
Ze adviseren al 25 jaar KMO’s in hun opstart en groei van hun onderneming. Zes gedreven mensen staan elke dag klaar om
hun klanten te adviseren op boekhoudkundig en fiscaal vlak. Kennis, klantvriendelijkheid en loyaliteit zijn de belangrijkste
waarden voor A.Coppin & Partners.

Wat moet jij doen als accountant?
Je start als Accountant bij A.Coppin & Partners. Je kan doorgroeien naar de rechterhand van de zaakvoerder. In deze positie
ben je medeverantwoordelijk voor het onderhouden van klantenrelaties en je wordt het aanspreekpunt en de leidinggevende
persoon voor de overige medewerkers binnen het team. Je neemt zelf ook enkele uitvoerende taken voor jouw rekening. Zowel
Senior Accountants als Junior Accountants komen in aanmerking voor deze functie. Taken:
- Inboeken van aan- en verkoopfacturen en financiële zaken zoals bank en kas
- Je zorgt voor de voorbereiding van btw-aangiften, aangiften voor personenbelastingen.
- Je begeleidt de digitalisering binnen het bedrijf: inlezen en digitaliseren van de boekhouding
- Proactief en kritisch nakijken van dossiers en deze op een constructieve manier communiceren naar de klant en de
zaakvoerder.
- Controleren van jaarrekeningen en fiscale aangiften van vennootschappen.
- Je zorgt voor de opvolging van deadlines.
- Je streeft naar verbetering, structuur en efficiëntie binnen de organisatie.

Daarom ben jij de perfecte kandidaat!

Wat biedt onze klant je aan?

Je hebt een Master Handelswetenschappen of TEW. Of je hebt een
bachelor Accountancy-Fiscaliteit of gelijkwaardig. Enige ervaring is een
pluspunt.
Je bent niet bang voor deadlines en kan op een gestructureerde en
efficiënte manier deadlines halen.
Je bent nauwkeurig en gestructureerd.
Je bent proactief, communicatief en sterk organisatorisch ingesteld.
Je bent collegiaal en vriendelijk en je kan goed samenwerken.
Je staat open voor continue bijscholing om te groeien en je wil je
opgedane kennis graag met anderen delen.
.

Een boeiende en professionele werkomgeving.
Je komt terecht in een bedrijf met familiale sfeer,
waar men rekening houdt met de work-life balance.
Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen
(rekening houdend met de ervaring)
Aan de hand van bijkomende opleidingen kun je je
ontplooien en je kennis verruimen.

Ben je al volledig klaar om ervoor te gaan? Aarzel dan niet en solliciteer nu! Heb je nog wat twijfels, dan kan je ons gerust contacteren
via info@mentor-hr.be of via 050/70.42.65 voor meer informatie. Wij zijn ook steeds bereikbaar buiten de kantooruren.
Je kandidatuur wordt snel en discreet behandeld.
Deze vacature wordt exclusief begeleid door HR Mentor
Je kan solliciteren via bijhorende link.
http://www.mentor-hr.be/websites/aanbod/Vacature_Detail.asp?OPDR_ID=18943&OPDRPUB_ID=5464

