VACATURE
Boekhouder/ Dossierbeheerder /Stagiair boekhouder (M/V)
Ons jong en dynamisch boekhoudkantoor, Tim Hanssens BVBA, met vestiging in Erpe-Mere, is op
zoek naar een Boekhouder / Dossierbeheerder / Stagiair boekhouder (M/V) voor onmiddellijke
indiensttreding wegens uitbreiding cliënteel.
Jouw toekomstige job:
Als dossierbeheerder/medewerker ben je verantwoordelijk voor het voeren van de boekhouding - van
A tot Z - zowel voor eenmanszaken als vennootschappen.
Je zal werken in een uitdagende omgeving waar je kan fungeren als rechterhand van de zaakvoerder en
je een toegevoegde waarde levert zodat het kantoor verder kan uitbreiden.
Je staat in om jaarrekeningen af te sluiten en het opmaken van het eindresultaat en de eindbalans.
Op fiscaal vlak kom je alle BTW-formaliteiten na en vul je aangiftes van personenbelasting en
vennootschapsbelasting correct in.
Je zal een netwerk van contacten en relaties onderhouden, dossiers opvolgen en op de hoogte blijven
van de evoluties binnen jouw aandachtsgebied.

Speel je troeven uit:
• Je beschikt over een diploma Accountancy & Fiscaliteit of gelijkaardig. Een eerste ervaring genoten
in een boekhoudkantoor wordt op prijs gesteld.
• Je bent een proactieve teamspeler en je hebt een professionele, resultaatgerichte en klantgerichte
aanpak.
• Je werkt zeer nauwkeurig en zelfstandig.
• Je bent voldoende flexibel om jou aan te passen aan soms willekeurige veranderingen in de werklast
• Je bent vertrouwd met de gebruikelijke MS Office toepassingen.
• Je hebt een goede kennis van Nederlands, Frans en Engels.

Ons aanbod:
• Een gevarieerde functie waarin je tal van vaardigheden kunt ontwikkelen, onder voortdurende
coaching van een ervaren boekhouder.
• Een verloning in verhouding met jouw kennis en ervaring.
• De plaats van tewerkstelling is overeen te komen.

Interesse?
Bezorg ons jouw CV en motivatiebrief via mail naar tim@timhanssens.be
We zijn eveneens bereikbaar via tim@timhanssens.be indien je meer informatie wenst.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Boekhoudkantoor Tim Hanssens BVBA
Schoolstraat 82 - 9420 Erpe-Mere
www.timhanssens.be

