DE DEYNE, VERHOEYE
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN
Als onafhankelijk kantoor bieden wij service op maat voor een veelzijdig cliënteel gespreid over kleine
familiale bedrijven, middelgrote familiale ondernemingen (KMO’s) en grote ondernemingen.
Ook vrije beroepen komen ruimschoots aan bod.
Ons kantoor is gevestigd te Lovendegem op een korte afstand van Gent in een landelijke en rustige
omgeving. Uitbreidingsmogelijkheden staan op de agenda door de recente aankoop van twee terreinen
eveneens gelegen te Lovendegem aan de nationale weg N9 (Gent –Eeklo) waar een nieuw hedendaags
gebouw in de nabije toekomst de hoofdvestiging zal huisvesten. Kortom een ideale ligging met vlotte
bereikbaarheid en goede parkeermogelijkheden.
Zit je boordevol energie en ben je een boekhouder of assistent boekhouder? Dan zijn wij op zoek naar
jou! Je kan ons overtuigen met enkele jaren ervaring en onderstaand volgend profiel:

Opdracht:
▶ a ls boekhouder of assistent-boekhouder werk je nauw samen onze dossierverantwoordelijken en sta je in voor de registratie van de aan-en verkoopverrichtingen alsook
voor de financiële verrichtingen van de klanten die hun boekhouding uitbesteden
▶ als boekhouder of assistent boekhouder ben je vertrouwd met de BTW regelgeving en kan je
BTW aangiften opstellen en indienen

Profiel:
▶ je bent in het bezit van een diploma boekhouden
▶ je hebt reeds werkervaring in het domein en je bent je nog aan het bijscholen

Wij bieden jou:
▶
▶
▶
▶
▶
▶

een stimulerende werkomgeving in een gemotiveerd team
uitdagend en afwisselend accountancy werk
mogelijkheid tot het behalen van een BIBF titel
een geautomatiseerde omgeving gesteund op standaard procedures
interne opleidingen in het kader van persoonlijke vervolmaking
een volwaardig verloningspakket, inclusief extralegale voordelen zoals een groeps- en
hospitalisatieverzekering etc.
▶ een correcte verloning die marktconform is

Interesse? Solliciteer en stuur jouw CV en motivatiebrief naar:
Elswinde De Deyne - els@verhoeye.be
Kort Eindeken 25 - 9920 Lovendegem
09 372 88 11
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