De internationale groep SEAinvest nv, met hoofdzetel in GentZeehaven, is gespecialiseerd in de op
en overslag van bulkgoederen (dry & liquid) en fruit in zeehavens in Europa en Afrika.
In België is SEAinvest actief in de zeehavens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge waarbij het bedrijf
op ca. 20 sites in opdracht van haar klanten goederen laadt, lost, bewerkt en tijdelijk opslaat.
Deze goederen variëren van droge bulk (kolen, ertsen, mineralen, biomassa,…) over vloeibare bulk
(benzine, gasolie, biodiesel, natuurlijke oliën,…) en containers tot fruit (bananen, kiwi's,…).
Bij SEAinvest houden we van aanpakken en hebben de medewerkers een resultaatgerichte houding
en een gedreven mentaliteit. Er heerst een werksfeer met een open cultuur, met korte lijnen en met
een nononsense mentaliteit.
Ter uitbreiding van het finance team, gevestigd in het Belgisch hoofdkantoor in GentZeehaven, zijn
we op zoek naar een gemotiveerde en dynamische ACCOUNTANT
Functiebeschrijving :
U bent verantwoordelijk voor de volledige boekhouding (van A tot Z) van één of meerdere entiteiten
en u staat in voor de dagelijkse boekhoudverrichtingen: inboeken van inkomende en uitgaande
facturen, betalingen, maandelijkse opmaak van balans en resultatenrekening, BTWaangifte,
berekenen vennootschapsbelasting e.a.
U komt in contact met de commerciële en technische afdelingen van uw divisie en zorgt ervoor dat
alle relevante elementen zich spiegelen in de rapportering.
U bent de contactpersoon voor vragen van de auditors verbonden aan de entiteiten waarvoor u
verantwoordelijk bent.
U rapporteert aan de financieel directeur.
Profiel :
-

U beschikt over een bachelor boekhouding met 2 à 3 jaar relevante ervaring
Kennis van fiscaliteit, cash management en BTW is een voordeel
U kan zelfstandig, nauwkeurig en discreet dossiers afwerken: input, afsluiting, analyse, etc.
U toont een zeer goede kennis van de informaticaprogramma’s (Word en Excel)
Ervaring met Navision is een pluspunt
U combineert goede communicatievaardigheden, met zin voor zin voor detail en analyse

Wij bieden :
Een voltijds contract van onbepaalde duur in een financieel uiterst sterke groep met een ruime
diversificatie in haven gerelateerde activiteiten.
Interesse?
Indien deze functie u aanspreekt en u aan het geschetste profiel beantwoordt, mail dan uw brief met
curriculum vitae naar personeelsdienst@seainvest.be of solliciteer online op deze vacature via
http://www.seainvest.com/jobs/en/jobs/accountantgentheadquarters

