DOSSIERBEHEERDER ( M / V )

In kader van de uitbreiding van mijn boekhoudkantoor ben ik op zoek naar een gemotiveerde
medewerk(st)er.
Iemand die open en betrouwbaar is en bereid is om volledige dossiers te behartigen.
Dit gaat van het inputten van facturen, afsluiting van boekjaren, tot indienen van btw‐aangiftes,
aangiftes personenbelasting, vennootschapsbelasting, …
Indien de nodige ervaring en maturiteit kan aangetoond worden, komen daar ook besprekingen met
cliënteel en het afhandelen van fiscale controles bij.
Ik ben bereid om al mijn kennis te delen en de nodige ondersteuning aan te bieden in dit traject.
De bedoeling is dat er een kantoor gecreëerd wordt dat positiviteit, creativiteit en klasse uitstraalt.
Hiervoor wil ik me omringen met bekwame, gemotiveerde, leergierige mensen die een mening
hebben en iets willen bereiken in het leven.

Profiel:
Een diploma accountancy – fiscaliteit of een gelijkaardig diploma is een must.
Het is immers de bedoeling dat je ( op korte termijn ) op zelfstandige wijze volledige dossiers kan
behandelen.
Enige praktijkervaring en talenkennis is een pluspunt.
Gezien je zou werken in een kantooromgeving is een standaard computerkennis vereist. ( Overweg
kunnen met microsoft office, vlot kunnen typen, … )

Aanbod:
Je komt terecht in een jong boekhoudkantoor dat op sneltempo groeit. Er is reeds geïnvesteerd in
een nieuwe, moderne omgeving in het centrum van Maldegem.
Je krijgt de mogelijkheid om op persoonlijk en professioneel vlak te groeien. Ik bied daarbij de nodige
begeleiding en bijkomende opleidingen aan.
Afhankelijk van je competenties ontvang je een correct salaris dat zich nog verder kan ontwikkelen
naarmate jijzelf en het kantoor zich verder ontplooit.
Het uurrooster kan flexibel opgesteld worden. Er kan eveneens deeltijds gestart worden.
Startdatum is ingepland naar het einde van het jaar toe, maar is bespreekbaar.

Spreekt deze vacature je aan?
Grijp je kans en mail je cv en motivatie naar michael@mb‐boekhouding.be

Alvast bedankt en misschien tot gauw.

Met vriendelijke groeten,
Michael Baute
Zaakvoerder MB Boekhouding & Fiscaliteit bv Comm.V

