BOEKHOUDER – FISCALIST
ACCOUNTANT-BELASTINGCONSULENT
Bedrijfsomschrijving
Fiscaal Kantoor Van De Voorde bv bvba, een kleinschalig dynamisch kantoor in Eeklo zoekt, een BOEKHOUDER –
FISCALIST /ACCOUNTANT-BELASTINGCONSULENT (m/v) voor een voltijdse of 4/5e betrekking. Met een klein, maar
hecht team verzorgt ons kantoor dagelijks de boekhouding en de fiscale aspecten van een groot aantal eenmanszaken en
vennootschappen uit de regio.
Functieomschrijving
We zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker met kennis inzake boekhouding, BTW, personenbelasting en
vennootschapsbelasting. Een diploma Bachelor of Master wordt verwacht. Ervaring is een pluspunt. Leergierigheid en
nauwkeurigheid mogen niet ontbreken. Je bent bovendien positief ingesteld en werkt graag in teamverband.
Wat wij van jou verwachten:





Je werkt zelfstandig dossiers af, zowel van eenmanszaken als vennootschappen. Dit start bij het inboeken van de
financiële documenten tot het opmaken van de balans en de fiscale aangiftes.
Je kan fiscale controles voorbereiden.
Je staat persoonlijk, schriftelijk en telefonisch in contact met diverse klanten.

Natuurlijk is je takenpakket ook afhankelijk van je hoeveelheid ervaring. Wij zijn op zoek naar iemand gemotiveerd die kan
groeien binnen ons team en in zijn/haar taken.
Functie-eisen








Je bezit een diploma Bachelor accountancy-fiscaliteit of master opleiding in accountancy, economie en /of fiscaliteit.
Relevante werkervaring/stage in een fiscaal kantoor is een pluspunt
Je bent bereid regelmatig bij te scholen
Je bent vlot, communicatief en klantvaardig
Je bent anderzijds ook nauwgezet en analytisch
Je bent pc-vaardig en zeer vertrouwd met Excel. Kennis van Exact online is een pluspunt.

Wat wij jou aanbieden:










Een voltijdse job (4/5 is bespreekbaar).
Flexibele regeling van de werkuren.
Een kleinschalig dynamisch kantoor (4 collega’s)
Vlotte bereikbaarheid van het kantoor.
Een aangename werkplek
Mogelijkheid om volledig zelfstandig dossiers te beheren, zowel wat het boekhoudkundige als het fiscale luik betreft.
Je krijgt een evenwichtig takenpakket toegewezen met veel variatie.
Doorgroeimogelijkheden in functie van je kwaliteiten

Geïnteresseerd ?
Stuur je cv en motivatiebrief naar sylvie@fiscaalkantoorvandevoorde.be
Meer info over ons kantoor vind je op www.fiscaalkantoorvandevoorde.be

